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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών που αφορά
στην προμήθεια αναλώσιμου υλικού (τόνερ) εκτυπωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των
αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου και των Υπηρεσιών αρμοδιότητας
της έως τις 31-12-2022.

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά που αφορά στην
προμήθεια  αναλώσιμου  υλικού  (τόνερ)  εκτυπωτικών  μηχανημάτων  για  την  κάλυψη  των
αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου και των Υπηρεσιών αρμοδιότητας
της έως τις 31-12-2022, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα υπηρεσιών και σύμφωνα με τις
προδιαγραφές στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη (καθαρό ποσό): 29.945,00€
αναλυόμενη ανά είδος ( CPV ) ως κάτωθι :

1) Περιγραφή είδους: αναλώσιμο υλικό (τόνερ) εκτυπωτικών μηχανημάτων, CPV: 30125110-
5, αριθμός τεμαχίων 113, τιμή μονάδας 265,00 €/τεμάχιο (καθαρό ποσό), ΚΑΕ 1281.
-  Η  ισχύς  της  προσφοράς  θα  πρέπει  να  είναι  τουλάχιστον  90  ημέρες  και  θα  πρέπει  να
σφραγίζεται και να υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης.
-  Στην προσφορά επίσης θα πρέπει  να αναγράφεται  πως ο τρόπος πληρωμής θα είναι  με
πίστωση.
- Η εν λόγω προμήθεια αφορά στην προμήθεια αναλώσιμου υλικού (τόνερ)  εκτυπωτικών
μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου
και των Υπηρεσιών αρμοδιότητας της.
- Να υποβληθεί Υπεύθυνη δήλωση, του Ν. 1599/1986, χωρίς να είναι απαραίτητη η βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού καθώς
επίσης και ότι ο ανάδοχος έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους
της παρούσας πρόσκλησης.
- Η αμοιβή του Αναδόχου υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις και στην προσφορά θα
πρέπει  να  αναφέρεται  ο  τρόπος  πληρωμής,  ήτοι  πληρωμή  άπαξ,  μετά  από  την  οριστική
παραλαβή της σύμβασης.
- Η ανάδειξη του Αναδόχου θα γίνει βάσει της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς και σε
συνδυασμό με την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι.
- Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει από τον ανάδοχο στις Υπηρεσίες του παραρτήματος
ΙΙ, τα δε έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.
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-  Η παράδοση θα πρέπει  να  έχει  ολοκληρωθεί  εντός  δύο μηνών από την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης.
- Για την ανάγκη 373/2022 έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 1260/28-9-2022 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9ΛΟΥ4691Ω2-Π1Η).
-  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι στις  07 Οκτωβρίου 2022, ημέρα
Παρασκευή και ώρα  11:00 π.μ. Οι σφραγισμένες προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι
την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας μας (Αθηνών 89, Ρίον
Πατρών) με την ένδειξη «ΔΥΠΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΓΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ  (TONER)  ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΔΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ».

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 του 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 του 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).

Γ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.22

                                                    Η Προϊσταμένη 
         της Περ/κής Δ/νσης

        Αγγελική Καλαπόδη 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο  του  διαγωνισμού  αποτελεί  η  προμήθεια  αναλώσιμου  υλικού  (toner)  εκτυπωτικών
μηχανημάτων για την κάλυψη αναγκών της ΠΔ Πελοποννήσου και των Υπηρεσιών αρμοδιότητάς
της, έτους 2022.

1.1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΓΙΑ TONER  ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK MS421dn

TEXNIKE   TONER   LEXMARK MS421dnΣΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

. Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ

.1Α  

H    παρούσα τεχνική προδιαγραφή
   ners  αφορά την προμήθεια Το με

   κριτήριο κατακύρωσης την
 .    χαμηλότερη τιμή Το ζητούμενο είδος

  :  είναι το παρακάτω Toner  για
 Lexmark MS421   εκτυπωτή γνήσιο των

20.000 .σελίδων

.2Α  

     Οι προσφέροντες θα πρέπει να
     δηλώσουν τη συμμόρφωση τους με

    τις απαιτήσεις της Τεχνικής
    Προδιαγραφής οι οποίες θα

    συμπεριληφθούν ως όροι της
      σύμβασης που θα υπογραφεί και

   ενέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης

ΝΑΙ

.  Β ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

.Β 1     Τα προσφερόμενα προϊόντα να

   - είναι γνήσια αντιπροσωπείας

   αυθεντικά προϊόντα των

   κατασκευαστριών εταιρειών των

 (original).εκτυπωτών ΝΑΙ

.2Β  
 original    Τα προϊόντα να είναι

    .καινούργια σε άριστη κατάσταση
ΝΑΙ

.3Β  





Η ,   παραγωγή συσκευασία και
   διακίνησητων υπό προμήθεια

     αναλωσίμων θα πρέπει να γίνεται
     σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην

   . εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία
(  2939/01,  181504/2016 Νόμος ΚΥΑ

).     κλπ Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει
      να έχουνστη διάθεσή τους όλα τα

    απαραίτητα αποδεικτικά μέσα και να
  ’   ταπροσκομίσουν εφ όσον τους

.ζητηθούν

ΝΑΙ

.4Β  

    Για όλα τα προσφερόμενα
     αναλώσιμα θα πρέπει μέσα στη

    τεχνική προσφορά να υπάρχει
    έγγραφη βεβαίωση από τον

    κατασκευαστή των αναλωσίμων ή
     τον επίσημο αντιπρόσωπο του στην

 , «    Ελλάδα ότι Β έλαβε γνώση της
  παρούσας Διαγωνιστικής

    διαδικασίας και αποδέχεται την
    εκτέλεση της σε περίπτωση

   κατακύρωσης στον προσφέροντα
 ».πελάτη της

ΝΑΙ

B.5 

   Οι κατασκευαστές των
   προσφερομένων αναλωσίμων θα

    πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό
    Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με

 ISO 9001  .  το ή ισοδύναμο Το
   αναφερόμενο πιστοποιητικό να
    προσκομισθεί με την τεχνική

.προσφορά

ΝΑΙ

.6Β  

   Οι κατασκευαστές των
   προσφερομένων αναλωσίμων θα

    πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό
  Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

    ISO 14001  σύμφωνα με το πρότυπο ή
EMAS  .   ή ισοδύναμο Το αναφερόμενο

    πιστοποιητικό να προσκομισθεί με
  .την τεχνική προσφορά

ΝΑΙ

.  Γ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 .1 Γ
     Για όσα από τα προσφερόμενα

,    (laser αναλώσιμα περιέχουν γραφίτη
toners),      θα πρέπει οι προσφέροντες να

    δηλώσουν στην τεχνική προσφορά
  :τους τα εξής

ΝΑΙ





"      Όλα τα προσφερόμενα είδη που
   (laser toners), περιέχουν γραφίτη
 διαθέτουν   ΦύλλαΔεδομένων

 - MSDS (MATERIAL Ασφαλείας
SAFETY DATA SHEET),  όπως

   περιγράφεται στην οδηγία
67/548/EEC   της Ευρωπαϊκής

     Ένωσης για τις επικίνδυνες
ουσίες.     Τα Φύλλα Δεδομένων

      Ασφαλείας θα συνοδεύουν τα προς
 ,    παράδοση είδη τοποθετημένα σε

     εμφανές σημείο κάθε συσκευασίας
  (  μεταφοράς τους παλέτα

  )   ή μεγάλο χαρτοκιβώτιο και θα
     μπορούν να αποσπαστούν από τη

    συσκευασία μεταφοράς χωρίς να
."καταστραφούν

    ΗΕπιτροπή Παραλαβής θα βεβαιώσει
     τα ανωτέρω κατά τη μακροσκοπική

.παραλαβή

.2 Γ
    Για όλα τα προσφερόμενα

     αναλώσιμα θα δηλώνεται ο αριθμός
   των εκτιμώμενων σελίδων

     εκτύπωσης σύμφωνα με τις μεθόδους
ISO/IEC19752   toner.για μονόχρωμο

ΝΑΙ

.3 Γ
Τ      α γνήσια αναλώσιμα να παρέχουν

    ( . .πληροφορίες μέσω του εκτυπωτή π χ
   ποσοστό αναλωσίμου που

   , υπολείπεται ειδοποίηση για χαμηλή
 )στάθμη κλπ

ΝΑΙ

.4 Γ
 Τα π    ροσφερόμενα αναλώσιμα θα

   έχουν ημερομηνία λήξης
  (2)    τουλάχιστον δύο χρόνια μετά την

 . ημερομηνία παράδοσης
  ,   Εναλλακτικά θα πρέπει να έχουν

    ημερομηνία παραγωγής το ανώτερο
     δύο μήνες πριν την ημερομηνία

.    παράδοσης Τα ανωτέρω δεν
    απαιτούνται για όσα γνήσια

    (Lifetime) προϊόντα δεν λήγουν ποτέ
     και θα αναφέρονται ρητώς στη

 .τεχνική προσφορά

ΝΑΙ

Γ.5 
     Εάν το γνήσιο αναλώσιμο φέρει

    κάλυμμα κεφαλής ή ταινία
    blade ασφαλείας ή αποστάτη μεταξύ

 drum,     και τα οποία αφαιρούνται πριν
 .τη χρήση

ΝΑΙ

. Δ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ





.1Δ  
    Κάθε αναλώσιμο θα είναι

  συσκευασμένο αεροστεγώς
( ).  προσυσκευασία Κάθε

   προσυσκευασμένο αναλώσιμο θα
   τοποθετείται εντός χάρτινης σκληρής
 (  συσκευασίας εξωτερική

),   συσκευασία ικανής να ανταπεξέλθει
       χωρίς να καταστραφεί η ίδια και το

 ,   περιεχόμενο της σε πανελλαδική
   αποστολή εντός ταχυδρομικών

.σάκων

ΝΑΙ

.2Δ
Στην εξωτερική συσκευασία θα
αναγράφονται στην Ελληνική ή στην 
Αγγλική γλώσσα ευκρινώς:
α) οι τύποι των συσκευών για τους
οποίους προορίζονται
β) η επωνυμία του κατασκευαστή και
το εμπορικό σήμα (εάν υπάρχει) 
γ) η ημερομηνία λήξης ή 
εναλλακτικά η ημερομηνία 
παραγωγής. Δεν απαιτείται για όσα 
γνήσια προϊόντα δεν λήγουν ποτέ 
(Lifetime) και αναφέρονται ρητώς 
στη τεχνική προσφορά. 
δ) ο τύπος του προσφερόμενου 
αναλωσίμου.

ΝΑΙ

.  -Ε ΠΑΡΑΛΑΒΗ
 ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙΕΛΕΓΧΟΙ

.1 Ε
 :ΜακροσκοπικόςΈλεγχος   Η

    Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε
   τυχαία και αντιπροσωπευτικά

,   2%  δείγματα σε ποσοστό της
  (  παραδοθείσας ποσότητας στην

     πλησιέστερη ακέραια μονάδα και όχι
  2 ),  λιγότερο από τεμάχια την

    εξακρίβωση της συμφωνίας των
    παραδοθέντων αναλωσίμων με τις

   .2, απαιτήσεις των παραγράφων Β
(  ) , .8, .1  Ένδειξη συσκευασίας Γ Δ και

.2Δ

ΝΑΙ

.2Ε
 :Πρακτική δοκιμασία    ΗΕπιτροπή
     Παραλαβής θα προβεί στην

   διενέργεια πρακτικής δοκιμασίας
  toners  ,     των για την εξακρίβωση της

  ,  ποιότητας εκτύπωσης αυτών σε
   τυχαία και αντιπροσωπευτικά

,   2%  δείγματα σε ποσοστό της
  (  παραδοθείσας ποσότητας στην

ΝΑΙ





     πλησιέστερη ακέραια μονάδα και όχι
  2 )λιγότερο από τεμάχια

,   Συγκεκριμένα η Επιτροπή
    Παραλαβής θα εκτελέσει εκτυπώσεις

    στους αντίστοιχους εκτυπωτές της
.Υπηρεσίας

       Οαριθμός των σελίδων που θα πρέπει
      να εκτυπωθεί για το κάθε δείγμα

    0,5%   ανέρχεται σε ποσοστό εως επί
    του συνολικού αριθμού εκτιμώμενων

    σελίδων εκτύπωσης του εκάστοτε
toner     100 και όχι περισσότερες από

.    σελίδες Οι εκτυπώσεις θα
  "  " εκτελούνται σε κανονική εκτύπωση

     και θα πρέπει να περιλαμβάνουν
,   . κείμενο διάγραμμα και εικόνα

. ΣΤ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

.1 ΣΤ
    Να παρέχεται εγγύηση καλής

  , λειτουργίας των αναλωσίμων
-original   γνήσιων τουλάχιστον  (2) δύο

ετών    από την ημερομηνία παράδοσης
 .της προμήθειας

ΝΑΙ

.2ΣΤ
    Να παρέχεται εγγύηση άμεσης

  αντικατάστασης ελαττωματικών
.προϊόντων

ΝΑΙ

 .3 ΣΤ
     Σε περίπτωση που διαπιστωθούν από

   ( . την υπηρεσία ελαττώματα πχ
  ,  ανομοιόμορφη κατανομή μελάνης μη

     αναγνώρισή τους από το μηχάνημα
)      κλπ τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα
    την αλλοίωση της ποιότητας

 (   ),  εκτύπωσης περιοδική ή μη ο
   προμηθευτής υποχρεούται να

    αντικαταστήσει τα ελαττωματικά
    είδη που εντοπίστηκαν και

 ,    χρησιμοποιήθηκαν μερικώς εντός
 (3)  .  τριών εργασίμων ημερών Σε

   περίπτωση που παρατηρηθεί
 ,   οποιαδήποτε αλλοίωση σύμφωνα με

 ,     τα παραπάνω σε ποσοστό πάνω από
 10%     το της συνολικής ποσότητας και

   (2)    για διάστημα δύο ετών από την
 ,    παραλαβή τους ο προμηθευτής

υποχρεούται     νααλλάξει όλη την
 .υπόλοιπη ποσότητα

ΝΑΙ

.4 ΣΤ
    Σε περίπτωση που προκληθεί

    οποιαδήποτε βλάβη στα υπόλοιπα
    εξαρτήματα που έχουν συγκεκριμένη

ΝΑΙ





       διάρκεια ζωής σε εκτυπωτή του
    Οργανισμού εξαιτίας της χρήσης

    γνησίων ή ισοδύναμων αναλωσίμων
(      γεγονός που θα πιστοποιηθεί από την

    κατασκευάστρια εταιρεία ή την
    αντιπροσωπεία της ή από

    εξειδικευμένο φορέα συντήρησης των
),    μηχανημάτων ο προμηθευτής θα

    αναλάβει την πλήρη αποκατάσταση
      της βλάβης του μηχανήματος και την

    αποζημίωση της χρέωσης του
.επισκευαστή

    Οχρόνος σε περίπτωση
    αναγγελίας βλάβης δεν πρέπει να

  2  υπερβαίνει τις εργάσιμες
     ημέρες για την Αττική και

   3  Θεσσαλονίκη και τις εργάσιμες
    .ημέρες για την υπόλοιπη χώρα

.5 ΣΤ
 ,    Ο προμηθευτής ανεξάρτητα αν είναι

    αντιπρόσωπος ή όχι της
 ,  κατασκευάστριας εταιρίας να

    δηλώσει ότι αναλαμβάνει την
     υποχρέωση να αναζητήσει και να

      υποδείξει άλλη εταιρία η οποία θα
    συμφωνεί ότι αναλαμβάνει
    αντ΄αυτού τις υποχρεώσεις που
      απορρέουν από την ενότητα ΣΤ των

 ,  ΤεχνικώνΠροδιαγραφών σε
     περίπτωση που πάψει να υφίσταται

 ως εταιρία

ΝΑΙ

.6ΣΤ  
     Οι παραπάνωόροι των τεχνικών

  προδιαγραφών είναι
   απαράβατοι επί ποινή

αποκλεισμού

ΝΑΙ

        Νομικά ήφυσικά πρόσωπα πουσυμμετέχουν στον Διαγωνισμό
         οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού τους να ορίζουν στην προσφορά

       τουςφυσικό πρόσωπο το οποίο θα είναι
      υπεύθυνο τουΈργου καθώς και  
  . αναπληρωτήαυτού  

          Οι συμμετέχοντες συνυποβάλλουν υποχρεωτικά μαζί με την τεχνική τους

,       ,    προσφορά τα δικαιολογητικά και τα λοιπά στοιχεία που ζητούνται κατά

. περίπτωση

  « »,     Στη στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι

 ,           τεχνικοί όροι υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν

 .αντίστοιχες απαντήσεις





   « »     « »    Αν στη στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ έχει συμπληρωθεί η λέξη ΝΑΙ τότε η αντίστοιχη

      ,   προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο θεωρούμενη ως

      .    απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση Προσφορές που δεν

      . καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες

  « »         Στη στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη

  /            μορφήΝΑΙ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την

.          Προσφορά Απλή κατάφαση η επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της

          προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και

     . επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης

  « »       Στη στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε

   /  /  ,   παραρτήματα της ΤεχνικήςΠροσφοράς στοιχεία δικαιολογητικά που κατά

         την κρίση του υποψήφιου αναδόχου τεκμηριώνουν τα απαιτούμενα των

 .    προδιαγραφών

              Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του παραπάνω

         . πίνακα και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται

        « »,    Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ για έστω και

             ένα από τους όρους πίνακα τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο

 . σχετικό όρο





 :  ΜΕΡΟΣΒ «    –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΥΜΒΑΣΗΣ

  »ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

     Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός της   Προμήθειας  αναλώσιμου υλικού

(toner)         εκτυπωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής

      ,  Διεύθυνσης Πελοποννήσου και των υπηρεσιών αρμοδιότητας της  ανέρχεται στο

  29.945,00 €ποσό των      24%  37.131,80 €πλέον του ΦΠΑ ήτοι  συμπεριλαμβανομένου

  24%  του ΦΠΑ

  –    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥπόδειγμαΟικονομικήςΠροσφοράς

    ΕΠΩΝΥΜΙΑΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

/Α Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

/ΜΗΧ ΤΟΣ

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ

 ΣΕΤΕ-

ΜΑΧΙΑ

 ΤΥΠΟΣΠΡΟ-

ΣΦΕΡΟΜΕ-

 ΝΟΥΑΝΑΛΩ-

ΣΙΜΟΥ ΓΝΗ-

 ΣΙΟ   Η ΙΣΟΔΥ-

ΝΑΜΟ

ΑΡΙΘΜΗ-

ΤΙ

 ΚΩΣΤΙΜΗ

ΠΛΕΟΝ

 24%ΦΠΑ

 ΑΝΑΤΕ-

ΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΙ-

 ΚΗΑΡΙΘ-

ΜΗΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ

ΠΛΕΟΝ

 24%ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΗΤΙ

 ΚΗΤΙΜΗ

.  ΣΥΜΠ ΦΠΑ

24%

                                        24%ΣΥΝΟΛΟΧΩΡΙΣΦΠΑ
                                      24%ΦΠΑ
                                      .  24%ΣΥΝΟΛΟΣΥΜΠ ΦΠΑ

     ( )  …………………………………..Συνολική τιμή κωδικών χωρίς ΦΠΑ ολογράφως

          Συνολική τιμή κωδικών σε ευρώ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ

( )   ..............................................................................................................................ολογράφως

      ,        Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση για πα-

       ,     ,  ράδοση στον τόπο που ορίζει η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία χωρίς

.ΦΠΑ

      ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥΠΛΗΡΩΜΗΣ σύμφωνα με την Πρόσκληση

  :……………………………………………ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

                                                                               …………ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

                                                                            &  ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ





ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  ΤΟΝΕΡ  -  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ

1 ΒΝΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΘΥΣΙΑΣ & ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΔΗΜΑΤΑ, ΤΚ 301 00  ΑΓΡΙΝΙΟ 1

2 ΒΝΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΥΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ, ΤΚ 241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1

3 ΒΝΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΛΙΠΕΔΟ ΜΕΣ/ΓΙΟΥ – ΠΑΡ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΚ 302 00  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 1

4 ΒΝΣ ΠΑΤΡΑΣ ΝΟΤΑΡΑ 16, ΤΚ 264 41  ΠΑΤΡΑ 1

5 ΕΠΑ.Σ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 χλμ. Εθνικής Οδού Αγρινίου – Αμφιλοχίας, ΤΚ 301 00  ΑΓΡΙΝΙΟ 2

6 ΕΠΑ.Σ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3ο χλμ Ναυπλίου - Άργους Τίρυνθα, ΤΚ 211 00 ΤΙΡΥΝΘΑ 2

7 ΕΠΑ.Σ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εθν. οδός Καλαμάτας – Αθήνας, ΤΚ 241 00 ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2

8 ΕΠΑ.Σ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Πάροδος Σταυροπούλου, ΤΚ 302 00 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2

9 ΕΠΑ.Σ ΠΑΤΡΑΣ Λ. Αθηνών 89, ΤΚ 265 00  ΡΙΟ 2

10 ΕΠΑ.Σ ΠΥΡΓΟΥ 4ο χλμ. Λεωφ. Πύργου – Πατρών, ΤΚ 271 00  ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΠΥΡΓΟΥ 2

11 ΕΠΑ.Σ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΑΡΟΡΙ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΤΚ 231 00  ΣΠΑΡΤΗ 2

12 ΕΠΑ.Σ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΡΜΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΣΕΧΙ, ΤΚ 221 00  ΤΡΙΠΟΛΗ 2

13 ΙΕΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 χλμ. Εθνικής Οδού Αγρινίου – Αμφιλοχίας, ΤΚ 301 00  ΑΓΡΙΝΙΟ 2

14 ΙΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3ο χλμ Ναυπλίου - Άργους Τίρυνθα, ΤΚ 211 00 ΤΙΡΥΝΘΑ 2

15 ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εθν. οδός Καλαμάτας – Αθήνας, ΤΚ 241 00 ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2

16 ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ Λ. Αθηνών 89, ΤΚ 265 00  ΡΙΟ 2

17 ΙΕΚ ΠΥΡΓΟΥ 4ο χλμ. Λεωφ. Πύργου – Πατρών, ΤΚ 271 00  ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΠΥΡΓΟΥ 2

18 ΚΠΑ2 ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1 χλμ. Εθνικής Οδού Αγρινίου – Αμφιλοχίας, ΤΚ 301 00  ΑΓΡΙΝΙΟ 7

19 ΚΠΑ2 ΑΙΓΙΟΥ Δεσποτοπούλων 13, ΤΚ 251 00   ΑΙΓΙΟ 4

20 ΚΠΑ2 ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Κουμουνδούρου 24, ΤΚ 272 00   ΑΜΑΛΙΑΔΑ 4

21 ΚΠΑ2 ΑΜΦΙΣΣΑΣ Κοττορού & Κόκκαλη 15, ΤΚ 331 00  ΑΜΦΙΣΣΑ 3

22 ΚΠΑ2 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Λάσσης 3, ΤΚ 281 00  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 3

23 ΚΠΑ2 ΑΡΓΟΥΣ Κορίνθου 212, ΤΚ 212 00   ΑΡΓΟΣ 4

24 ΚΠΑ2 ΖΑΚΥΝΘΟΥ Φωσκόλου 91, ΤΚ 291 00   ΖΑΚΥΝΘΟΣ 3

25 ΚΠΑ2 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εθν. οδός Καλαμάτας–Αθήνας, ΤΚ 241 00 ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 6

26 ΚΠΑ2 ΚΙΑΤΟΥ Κροκιδά 34, 202 00  ΚΙΑΤΟ 5

27 ΚΠΑ2 ΚΟΡΙΝΘΟΥ Πατρών 107, ΤΚ 201 31  ΚΟΡΙΝΘΟΣ 5

28 ΚΠΑ2 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Σπ. Μουστακλή 30, ΤΚ 302 00   ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 5

29 ΚΠΑ2 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Πλ. Τζαβελλαίων 16Α, ΤΚ 303 00  ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 4

30 ΚΠΑ2 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 3ο χλμ Ναυπλίου – Άργους, ΤΚ 211 00  ΤΙΡΥΝΘΑ 5

31 ΚΠΑ2 ΠΑΤΡΑΣ Κωστή Παλαμά 13, ΤΚ 264 41  ΠΑΤΡΑ 10

32 ΚΠΑ2 ΠΥΡΓΟΥ 4ο χλμ. Λεωφ. Πύργου – Πατρών, ΤΚ 271 00  ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΠΥΡΓΟΥ 5

33 ΚΠΑ2 ΣΠΑΡΤΗΣ Λεωνίδου 73, ΤΚ 231 00  ΣΠΑΡΤΗ 5

34 ΚΠΑ2 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΡΜΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΣΕΧΙ, ΤΚ 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ 5
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