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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λ. ΚΝΩΣΣΟΥ 255Β, Τ.Κ. 71409 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τηλ.: 2810-320063
e-mail :promithies.pdk@dypa.gov.gr

Ηράκλειο, 16/9/2022
Αρ. Πρωτ.: 815579

Αριθμ.Πρωτ.:
ΑΡ.ΦΑΚ: 11/2022
ΑΔΑ:ΨΛΘΠ4691Ω2-416
ΑΔΑΜ :

ΠΡΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΘΕΜΑ:
Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών που αφορά στην προμήθεια
υπηρεσίας: “ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 ΚΑΙ Α4 ” για την κάλυψη των αναγκών
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ για το έτος 2022.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά που αφορά στην προμήθεια:
“ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 ΚΑΙ Α4 ” για την κάλυψη των αναγκών ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ για το έτος 2022.
σύμφωνα με τις συνημμένες στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές.


1.
2.

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη (καθαρό ποσό): 8.500€ σύμφωνα με την υπ’
αριθμ.
685/13-9-2022,
ΑΔΑ:ΩΥΘΝ4692Ω2-ΙΕΗ
αναληφθείσα
της
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Δ. ΚΡΗΤΗΣ Δ.ΥΠ.Α.

αναλυόμενη ανά είδος ( CPV) ως κάτωθι:

CPV: 30197630-1, ποσότητα: 1.360 τύπος: Α4 κ Α3 ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 500 ΦΥΛΛΩΝ, ποσό:
8.200,00 € (καθαρή αξία), ΦΠΑ: 24 %
CPV: 30192700-8, ποσότητα: 30 τύπος: Α3 ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 500 ΦΥΛΛΩΝ, ποσό: 300,00 €
(καθαρή αξία), ΦΠΑ: 24 %

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον:
1. ΚΑΕ 1731 αντί του ποσού των 10.168,00€ (ποσό συμπ/νου ΦΠΑ)
2. ΚΑΕ 1261 αντί του ποσού των 372,00 € (ποσό συμπ/νου ΦΠΑ

του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022.




Η κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών πρέπει να γίνει έως και την Δευτέρα
26/9/2022 στην έδρα της Υπηρεσίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ/
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.
Η ισχύς της προσφοράς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 ημέρες και θα πρέπει να
σφραγίζεται και να υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης.
Η πληρωμή θα είναι ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ

3) Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης και παραλαβής
4) Στην προσφορά επίσης, θα πρέπει να αναγράφεται ο τρόπος πληρωμής ΉΤΟΙ
-Τμηματικές πληρωμές, χωρίς χορήγηση προκαταβολής
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- Πληρωμή άπαξ,
κατά την ολοκλήρωση της παράδοσης
υλικών /υπηρεσίας
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4782/2021, πριν την κατακύρωση της ανάθεσης
της ανωτέρω προμήθειας ο προσωρινός μειοδότης πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία μας,
κατόπιν έγγραφης σχετικής ειδοποίησης:
Α) Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή
σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους το νομίμου εκπροσώπου, ως
απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016.
Β) Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή
σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους το νομίμου εκπροσώπου, περί
μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 23 του Ν. 4782/2021)

Ο Προϊστάμενος της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης

Ιωάννης Πάγκαλος
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MΕΡΟΣ Β΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΑΚΕΤΑ 500 ΦΥΛΛΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια χαρτιού ξηράς φωτοαντιγραφής (Α4) για την
κάλυψη αναγκών της ΠΔ ΚΡΗΤΗΣ και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς της για το έτος 2022
1.1.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Α4
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Α1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα πρέπει να είναι
κατάλληλο για όλους τους τύπους των
ΝΑΙ
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και των
εκτυπωτών (Laser και Inkjet).
Α2. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα πρέπει να είναι
κατάλληλο
για την απευθείας
ΝΑΙ
φωτοαντιγραφή του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις
του.
Α3. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 δεν πρέπει να
επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, κάτω
ΝΑΙ
από τις συνήθεις κλιματολογικές συνθήκες.
A4. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα πρέπει να παράγεται
σε εργοστάσια που διαθέτουν πιστοποίηση
ΝΑΙ
περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο
EMAS ή ISO14001.
Α5. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα πρέπει να
παραδίδεται σε λευκά ορθογωνισμένα φύλλα διαστάσεων
ΝΑΙ
σύμφωνα με την παρ. Β.1.
Α6. Στην τεχνική προσφορά πρέπει να δηλώνεται ο
χρόνος παράδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
ΝΑΙ
διακήρυξη.
Β. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Β1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα έχει διαστάσεις 21,0
cm x 29,7cm
ΝΑΙ
(ΕΝ 20216)
Β2. Περιεκτικότητα σε τέφρα : Μέγιστο 17 % (ISO 2144)
ΝΑΙ
Β3. Περιεκτικότητα σε υγρασία : 3,5 % κ.β έως 5,5 % κ.β
ΝΑΙ
(EN 20287)
Β4. Μάζα : 80 gr/m2 ± 4% (EN ISO 536)
ΝΑΙ
Β5. Πάχος : 100 ± 10 μm (ΕΝ 20534)
ΝΑΙ
Β6. Κοπή: μέγιστο αποδεκτό επίπεδο 3 για κάθε ακμή.
ΝΑΙ
Β7. Αντοχή στο χνούδιασμα (ΙSO 3783) για το ηλεκτρικό
ΝΑΙ
μοντέλο: MD ≥1,4 m/s
Β8. Αδιαφάνεια: Μεγαλύτερη από 85% (ISO 2471)
ΝΑΙ
Β9. Λευκότητα: Μεγαλύτερη από 85% (ΑSΤΜ Ε 313) ή CIE
Whiteness μεγαλύτερη από 135 Whiteness Units (ISO
ΝΑΙ
11475) ή μεγαλύτερη από 110 Whiteness Units (ISO
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
11476).
Β10. Λαμπρότητα: Μεγαλύτερη από 90% (ISO 2470-1) ή
ΝΑΙ
μεγαλύτερη από 95% (ISO 2470-2).
Β11. Επιφανειακή τραχύτητα κατά Bendtsen : 130 - 330
ml/min
ΝΑΙ
(ISO 8791-2)
Β12. Αντοχή στον εφελκυσμό: MD ≥ 4,0 kN/m (ISO 1924ΝΑΙ
2)
Β13. Κατεύθυνση ινών: Παράλληλη προς τη μεγαλύτερη
διάσταση
ΝΑΙ
(EN 644)
Γ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Γ1. Το φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι
συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων ακριβώς, οι
οποίες δεν πρέπει να περιέχουν σκισμένα, τσαλακωμένα ή
ελαττωματικά φύλλα (φύλλα άλλων διαστάσεων ή άλλης
ΝΑΙ
κατηγορίας χαρτιού). Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την
υποχρέωση να αντικαταστήσει τις δεσμίδες που θα
βρεθούν με ελαττωματική κατασκευή κατά την παραλαβή ή
στο στάδιο της χρησιμοποίησης.
Γ2. Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με
αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιημένο ή κερωμένο χαρτί,
εξωτερικά ή εσωτερικά), για την προφύλαξη του
ΝΑΙ
φωτοαντιγραφικού χαρτιού από την υγρασία του
περιβάλλοντος και συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτιο, το
οποίο θα περιέχει πέντε (5) από αυτές.
Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Δ1. Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να
αναγράφονται κατά τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο:

Η επωνυμία του προϊόντος.
ΝΑΙ

Οι διαστάσεις των φύλλων (Α4).

Ο αριθμός των φύλλων.

Η μάζα (g/m2).
Δ2. Στο χαρτοκιβώτιο πρέπει να αναγράφονται οι
ακόλουθες ενδείξεις:
3. Η επωνυμία του προϊόντος.
4. Το είδος και οι διαστάσεις του χαρτιού (για
ΝΑΙ
παράδειγμα: Α4, 21,0 cm x 29,7cm).
5. Ο αριθμός των δεσμίδων ή των συνολικών φύλλων
που περιέχει.
Ε. ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Ε1. Μακροσκοπικός Έλεγχος: Η Επιτροπή Παραλαβής
ελέγχει σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα, σε
ποσοστό 2% της παραδοθείσας ποσότητας (στην
πλησιέστερη ακέραια μονάδα και όχι λιγότερο από δύο
ΝΑΙ
δεσμίδες), την εξακρίβωση της συμφωνίας του
παραδοθέντος χαρτιού με τις απαιτήσεις των παραγράφων
Α5, Γ1, Γ2, Δ1 και Δ2.
Ε2. Πρακτική δοκιμασία: Η Επιτροπή Παραλαβής στα
δείγματα του Μακροσκοπικού Ελέγχου (παρ. Ε1) και σε
αριθμό φύλλων που καθορίζει η ίδια διενεργεί πρακτική
δοκιμασία σε φωτοαντιγραφικά και εκτυπωτικά
ΝΑΙ
μηχανήματα του φορέα, για να διαπιστωθεί η
αποδοτικότητα και η λειτουργικότητα του χαρτιού για
φωτοαντιγΠΑΚΕΤΑ 500 ΦΥΛΛΩΝραφή και εκτύπωση.
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Ε3. Εργαστηριακός Έλεγχος: Η Επιτροπή Παραλαβής
λαμβάνει δείγματα και αντιδείγματα του παραδοθέντος
χαρτιού και αποστέλλει τα δείγματα για εργαστηριακό
έλεγχο σε διαπιστευμένο εργαστήριο του φορέα ή του
Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) ή οποιουδήποτε
άλλου εργαστηρίου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός
οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Εάν δεν
μπορούν να εφαρμοστούν τα ανωτέρω, οι εργαστηριακοί
έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια του
ιδιωτικού τομέα. Η ποσότητα του δείγματος θα καθορίζεται
μετά από επικοινωνία με το Γενικό Χημείο του Κράτους
ΝΑΙ
(Γ.Χ.Κ.). Ο εργαστηριακός έλεγχος έχει σκοπό την
εξακρίβωση τηςΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Α4
(ΠΑΚΕΤΑ 500 ΦΥΛΛΩΝ) συμφωνίας ή μη των
ιδιοτήτων του χαρτιού που εξετάζονται εργαστηριακά με τις
παρ. Β.1 έως Β.13. Τα αντιδείγματα φυλάσσονται από την
Επιτροπή Παραλαβής για το ενδεχόμενο κατ’ έφεσην
εξέτασης. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων και τα
δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο
οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση των
δειγμάτων, ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η
αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα.
ΣΤ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
ΣΤ1. Οι προμηθευτές, επί ποινή απόρριψης, θα πρέπει
στην τεχνική προσφορά τους να δηλώσουν τα εργοστάσια
ΝΑΙ
παραγωγής του χαρτιού και τον τόπο εγκατάστασής τους.
ΣΤ2. Οι προμηθευτές, επί ποινή απόρριψης, με την τεχνική
τους προσφορά θα πρέπει να υποβάλουν αντίγραφο του
ΝΑΙ
πιστοποιητικού περιβαλλοντικής διαχείρισης του
εργοστασίου παραγωγής του χαρτιού.
ΣΤ3. Οι προμηθευτές, επί ποινή απόρριψης, με την τεχνική
τους προσφορά θα πρέπει να υποβάλουν δελτίο
πρόσφατου εργαστηριακού ελέγχου (το πολύ ενός
τετραμήνου πριν από την υποβολή της προσφοράς)
για τις παραμέτρους των παραγράφων Β1 έως και Β13 και
για το προσφερόμενο χαρτί του κάθε κατασκευαστή, που
δηλώνεται στην παράγραφο ΣΤ1.
ΝΑΙ
Οι έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται σε διαπιστευμένο
εργαστήριο του φορέα ή του Γενικού Χημείου του Κράτους
(Γ.Χ.Κ.) ή οποιουδήποτε άλλου εργαστηρίου του δημοσίου
τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις. Εάν δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα
ανωτέρω, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από
διαπιστευμένα εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα.
ΣΤ4. Οι τιμές των παραμέτρων των παραγράφων Β1 έως
και Β13 που θα προκύψουν από τον εργαστηριακό έλεγχο
της παρτίδας του παραδοθέντος χαρτιού (παρ. Ε3) θα
πρέπει να συγκριθούν με τις αντίστοιχες τιμές του δελτίου
εργαστηριακού ελέγχου που υποβλήθηκε από τον
ΝΑΙ
ανάδοχο με την προσφορά του (παρ. ΣΤ3). Οι τιμές αυτές
δεν θα πρέπει να έχουν απόκλιση μεταξύ τους μεγαλύτερη
του 20%. Σε αντίθετη περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται
σε αντικατάσταση του παραδοθέντος χαρτιού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

α/α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.ΥΠ.Α. ΚΡΗΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ

1

ΕΠΑΣ (ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΜΙΧΑΛΗ ΞΥΛΟΥΡΗ 64, 71304, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 2810-250215

2

ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΜΙΧΑΛΗ ΞΥΛΟΥΡΗ 64, 71304, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 2810-256049

3

ΚΠΑ2 ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΡΙΑΡΗ 7-9, 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ, 28310-27131

4

ΚΠΑ2 ΑΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 53, 72100 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 28410-82900

5

ΚΠΑ2 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 22, 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 28420-27147

6

ΚΠΑ2 ΣΗΤΕΙΑΣ

ΘΕΡΙΣΣΟΥ 35, 72300 ΣΗΤΕΙΑ, 28430-25334
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 & Α3 – ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.ΥΠ.Α. ΚΡΗΤΗΣ
α/α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΑΚΕΤΑ
500
ΦΥΛΛΩΝ

ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Α4
(ΠΑΚΕΤΑ 500
ΦΥΛΛΩΝ)

1

ΕΠΑΣ
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΜΙΧΑΛΗ
ΞΥΛΟΥΡΗ 64, 71304,
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 2810250215

2

ΙΕΚ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΜΙΧΑΛΗ
ΞΥΛΟΥΡΗ 64, 71304,
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 2810256049

3

ΚΠΑ2
ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΡΙΑΡΗ 7-9, 74100
ΡΕΘΥΜΝΟ, 2831027131

700

4

ΚΠΑ2 ΑΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 53,
72100 ΑΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 2841082900

100

5

ΚΠΑ2
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 22,
72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ,
28420-27147

6

ΚΠΑ2
ΣΗΤΕΙΑΣ

ΘΕΡΙΣΣΟΥ 35, 72300
ΣΗΤΕΙΑ, 28430-25334

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Α3
(ΠΑΚΕΤΑ 500
ΦΥΛΛΩΝ)

350

25

50

5

10

150
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙV
α/α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΑΚΕΤΑ
500
ΦΥΛΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
CPV

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α4

1

30197630-1

2

30192700-8

Α3

30192700-8

(ΠΑΚΕΤΑ
500
ΦΥΛΛΩΝ)

(ΠΑΚΕΤΑ
500
ΦΥΛΛΩΝ)

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ)

ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΗΤΑΣ
(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)

1.350

40

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Συνολική τιμή σε ευρώ (ολογράφως) ......................................
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.................
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Με πίστωση (πληρωμή άπαξ ,μετά από την οριστική
παραλαβή της σύμβασης)
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία ως και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση στον τόπο που ορίζει η
αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τον Πίνακα κατανομής ανά Υπηρεσία.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………..
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

