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ΘΕΜΑ: « ∆ιενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού και κατάρτιση όρων για την
προµήθεια Γραφικών και χαρτικών ειδών του έτους 2014 για τις ανάγκες
της Π.Ε. Άρτας ».

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Έχοντας υπόψη :
1/ Τις διατάξεις των Ν. 2286 & 2362/95, περί «προµηθειών του ∆ηµοσίου τοµέα και Ν.Π.∆.∆.»
2/ Το Π.∆. 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α’/10-07-2007), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Ν.4250/14(ΦΕΚ74Α).
3/ Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 – Πρόγραµµα Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/07-06-2010).
4/ Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.
5/ Την υπ΄αριθµ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, περί
αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων, που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
6/ Το Π.∆. 140/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου» (Φ.Ε.Κ. 233/Α΄/27-12-2010).
7/ Την ανάγκη προµήθειας Γραφικών ειδών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
8/ Την αριθµ.1214/οικ 3108/2-6-2014 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που καταχωρήθηκε µε α/α 288
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Πληρωµών της Υπηρεσίας ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου Ν.΄Αρτας.
9/ Την υπ αριθµ.11/67/30-10-2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, µε την οποία
εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός της Π.Ε. ΄Αρτας έτους 2014.
10/ Την αριθµ. 18/774/10-06-2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.
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Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια Γραφικών ειδών και χαρτικών, προς κάλυψη των αναγκών έτους 2014 των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των δέκα επτά
χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ ( 17.500,00€) µε ΦΠΑ ήτοι 7.500,00 € για τον πίνακα Α΄ και
10.000,00€ για τον πίνακα Β΄ και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισµό της Π.Ε. Άρτας
(ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 072 ΚΑΕ 1111).
2. ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Το αντικείµενο της παρούσας διακήρυξης αφορά την προµήθεια γραφικών και χαρτικών, για
την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Άρτας.
Τα ζητούµενα είδη αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ Α (γραφικά), ΠΙ
ΝΑΚΑΣ Β(χαρτικά) της παρούσας διακήρυξης.
Οι προµηθευτές υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.
3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού Π.Ε.
Άρτας στη Πλατεία Εθνικής Αντίστασης ΤΚ 47100 στις 25- 07- 2014 ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 10:00 έως 11 :00.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια (Π.Ε.. Άρτας – ∆/νση ∆/κου – Οικ/κού /Τµήµα Προµηθειών)
3. Ο αριθµός της διακήρυξης.
4. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
5. Τα στοιχεία του αποστολέα.
∆ικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν οι ασχολούµενοι µε την εµπορία γραφικών και
χαρτικών ειδών. Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν από την Επιτροπή ∆ιεξαγωγής διαγωνισµών,
παρουσία αν το επιθυµούν και των ενδιαφεροµένων, αµέσως µετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης
των προσφορών.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Εντός του κυρίως φακέλου της κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνονται δύο υποφάκελοι
σφραγισµένοι µε τις ενδείξεις:
1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Νόµιµου Εκπροσώπου, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του
Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ρητά ότι
α)δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆., δεν έχουν
υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα, κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότη
τας, και γενικά η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας
και είναι συνεπής στην εκπλήρωση , τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των
υποχρεώσεών της, εν γένει προς τον ∆ηµόσιο τοµέα
β)η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, της οποίας
έλαβε γνώση και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα
γ)η προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού και
δ)δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, κατά την παροχή πληροφοριών, που ζητούνται από την υπηρεσία
ε)δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα
της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π ∆/τος 60/2007(συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση,
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δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες), για κάποιο
από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής
τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης της
πλαστογραφία, της ψευδορκίας και της διόλας χρεοκοπίας
Β. Πιστοποιητικό του Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και
το επάγγελµά τους.
Ότι δεν αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη ρυθµίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Π.∆. 118/07 ( Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου και Ν.Π.∆.∆.)
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στον συγκεκριµένο φάκελο τοποθετείται η οικονοµική προσφορά υπόδειγµα της οποίας υπάρχει στην διακήρυξη. Η οικονοµική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά
συνηµµένους τον ή τους ΠΙΝΑΚΕΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ συµπληρωµένους ευκρινώς. Εάν δεν είναι
συµπληρωµένες όλες οι τιµές των προϊόντων του αντίστοιχου ΠΙΝΑΚΑ που επισυνάπτεται στην οικονοµική προσφορά ο ενδιαφερόµενος αποκλείεται.
Η προσφορά θα δοθεί για το σύνολο των ειδών του κάθε πίνακα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ επί
ποινή απορρίψεως.
Οι προµηθευτές υποβάλλουν προσφορά για τον ένα ή και για τους δύο πίνακες.
Επισηµαίνεται ότι εφόσον η προσφερόµενη τιµή δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφορά θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Για την σύγκριση των τιµών λαµβάνεται υπόψη η τιµή µε κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ.
3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη, εκτός και αν από
την επιτροπή δοθεί προς τούτο παράταση.
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι, µονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα
δικαιολογητικά κατά φύλλο. Στην περίπτωση που θα υποβληθούν προσφορές µε αντίστοιχα των
ζητούµενων είδη κρίνονται και αξιολογούνται από την επιτροπή.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής ,και την έγκριση από την Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος
στον διαγωνισµό µε σχετική ανακοίνωση ή θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά.
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, κατά
την αξιολόγηση δικαιολογητικών συµµετοχής, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, µετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού.
Η οικονοµική αξιολόγηση και κατακύρωση των προς προµήθεια ειδών θα γίνει, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή ανά πίνακα.
4 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο
15 του Π.∆. 118/2007 για το παραδεκτό της άσκησης της ένστασης προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του δηµοσίου χιλίων ευρώ (1.000,00€).

5 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει στον προµηθευτή που θα δώσει την χαµηλότερη τιµή
συνολικά ανά πίνακα όπως περιγράφονται στα ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ Των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Εάν δεν είναι συµπληρωµένες όλες οι τιµές των προϊόντων του αντίστοιχου ΠΙΝΑΚΑ που επισυνάπτεται στην οικονοµική προσφορά ο ενδιαφερόµενος αποκλείεται. .
Η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού γίνεται µε σχετική απόφαση της
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Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, κατόπιν εισηγήσεως της επιτροπής διεξαγωγής του
διαγωνισµού.
Για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, θα λαµβάνεται υπόψη και η προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά κάθε προµηθευτή.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, για µέρος
της υπό προµήθεια ποσότητας, όχι όµως λιγότερο του 50%. Επίσης, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερης ποσότητας από την προσφερόµενη, ή αύξηση της προκηρυχθείσας ποσότητας κατά την διάρκεια του έτους, εάν υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλουν, µέχρι
ποσοστού 20%, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου.
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώνεται η προµήθεια, είναι υποχρεωµένος µέσα σε τρεις εργάσιµες µέρες από την διενέργεια του διαγωνισµού να προσέλθει για να υπογράψει τη σύµβαση.
6 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Μετά την κατακύρωση του διαγωνισµού η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών µε µέριµνα και ευθύνη του προµηθευτή σε χώρους που θα του
υποδειχθούν από την υπηρεσία, καθ’ όλη την διάρκεια του έτους 2014, δυνάµενου του χρόνου να
παραταθεί για δίµηνο χρονικό διάστηµα, µονοµερώς από την Π.Ε. Άρτας.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να χορηγεί αµέσως τα είδη και τις ποσότητες που θα παραγγέλνονται κάθε φορά. Ο χρόνος αυτός δεν θα είναι πέραν των δύο ηµερών από την παραγγελία. Ο
προµηθευτής σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας εκτός εάν
προσκοµίσει βεβαίωση της Υπηρεσίας Εµπορίου περί έλλειψης του είδους στο ελεύθερο εµπόριο.
7 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον προµηθευτή θα γίνεται τµηµατικά, µετά την οριστική παραλαβή των υλικών και την κατάθεση των απαιτούµενων δικαιολογητικών, σύµφωνα µε το άρθρο
35 του Κ.Π.∆. Ο ανάδοχος, κατά την πληρωµή, υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις του ∆ηµοσίου, οι
οποίες υπολογίζονται επί της τιµής προσφοράς πριν συµπεριληφθεί σ’ αυτή ο Φ.Π.Α.
Αναλυτικά οι κρατήσεις είναι
-

Υπέρ ΜΤΠΥ 3%.
Χαρτόσηµο 2% επί του ΜΤΠΥ.
Ο.Γ.Α χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου του ΜΤΠΥ.
Φόρος 4% επί της αξίας και µετά την αφαίρεση των κρατήσεων.
Κράτηση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων(Ε.Α.Α.∆.Σ.0,10%)
Τέλος χαρτοσήµου 3% επί της κράτησης Ε.Α.Α.∆.Σ.
Εισφορά 20% υπέρ Ο.Γ.Α. επί του Τέλους χαρτοσήµου Ε.Α.Α.∆.Σ.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εγγύηση συµµετοχής και καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις του
Π.∆.118/2007.
8 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι Μονάδες Μέτρησης ,που αναφέρονται στον πίνακα ειδών γραφικών, δεν είναι δεσµευτικές. Οι προµηθευτές σε περίπτωση διαφορετικής συσκευασίας µπορούν να υποβάλλουν
προσφορά, υπολογίζοντας όµως την τιµή σύµφωνα µε την ζητούµενη Μονάδα Μέτρησης.
Επίσης µπορούν να υποβάλουν προσφορά µε αντίστοιχα είδη υποβάλλοντας όµως υποχρεωτικά σε αυτή την περίπτωση µαζί µε την προσφορά και τα σχετικά δείγµατα, τα οποία
θα κριθούν από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού.
Οι ζητούµενες ποσότητες δεν είναι δεσµευτικές και παρέχεται η δυνατότητα αποκλίσεων.
Για ότι δεν περιλαµβάνεται στην ∆ιακήρυξη έχουν εφαρµογή οι σχετικές διατάξεις του Π.∆.
118/2007.
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9 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η παρούσα διακήρυξη να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Άρτας, να κοινοποιηθεί στο Ε. Β. Επιµελητήριο της Άρτας.
Σηµείωση: Η ανωτέρω διακήρυξη, µε τα σχετικά παραρτήµατα, παρέχεται, µε ελεύθερη πρόσβαση, και στην εξής διαδικτυακή διεύθυνση : www.peartas.gov.gr
10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για οποιαδήποτε πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά µε την παρούσα ∆ιακήρυξη οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο:26813-61044 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ(αρµόδιος υπάλληλος)

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

600

TEMAXIO

350

TEMAXIO

130

4

ΜΟΛΥΒΙΑ STAEDTLER

TEMAXIO

150

5

ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ Νο 3 VETO

KOYTI

100

6

ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ Νο 5 VETO

KOYTI

100

7

ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ PRIMULA 12

ΤΕΜΑΧΙΟ

15

8

ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ PARVA 64

ΤΕΜΑΧΙΟ

15

9

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΜΟΝΟ (PRITT)

ΤΕΜΑΧΙΟ

100

10

∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ∆ΙΠΛΟ (PRITT)

ΤΕΜΑΧΙΟ

80

ΤΕΜΑΧΙΟ

120

ΤΕΜΑΧΙΟ

50

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

1

2

11
12

ΣΤΑΜΠΙΛΟΤ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ LUMINATOR ∆ΙΑΦ.
ΧΡΩΜΑΤΑ
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟ ΧΟΝ∆ΡΟ
(PILOT) ΜΑΥΡΟ F-ΜΠΛΕ

13

ΣΕΛΟΤΕΪΠ (ΜΕΣΑΙΟ) ANKER

ΚΟΥΤΙ
(ΤΕΜ.10)

13

14

ΓΟΜΑ (PELIKAN) BR 40

ΤΕΜΑΧΙΟ

45

6

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

ΣΤΥΛΟ BIC (ΜΠΛΕ 400ΜΑΥΡΟ 100- ΚΟΚΚΙΝΟ100)
ΣΤΥΛΟ PILOT 0,7 BPS ΜΕ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ
(ΜΠΛΕ250,ΜΑΥΡΟ50
,ΚΟΚΚΙΝΟ50)
ΣΤΥΛΟΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ PILOT
ΜΠΛΕ G-2 0.7

Α

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄(ΓΡΑΦΙΚΑ)

: 8079-5

15

ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΑΤΣΑΛΙΝΗ (ΙΝDΕΧ)

ΚΟΥΤΙ

30

16

ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙ∆ΑΣ Νο2
XORSE ΜΠΛΕ

ΤΕΜΑΧΙΟ

30

17

ΜΕΛΑΝΗ ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΛΕ

ΤΕΜΑΧΙΟ

50

18

ΚΛΑΣΕΡ SKAG4-32,8-32,8-34,
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΡΑΧΗ MΑΥΡΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

600

19

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ

200

20

ΒΑΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΕΜΑΧΙΟ

8

21

ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Α4
(SKAG)

ΤΕΜΑΧΙΟ

15

22

∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ 10 ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ(SKAG)

ΤΕΜΑΧΙΟ

50

23

ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΗ

ΤΕΜΑΧΙΟ

20

24

ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΙ ΑΣΠΡΑ

ΤΕΜΑΧΙΟ

80

ΤΕΜΑΧΙΟ

150

ΤΕΜΑΧΙΟ

10000

ΤΕΜΑΧΙΟ

8000

ΤΕΜΑΧΙΟ

9000

ΤΕΜΑΧΙΟ

300

ΤΕΜΑΧΙΟ

600

ΤΕΜΑΧΙΟ

800

ΤΕΜΑΧΙΟ

6500

25
26
27
28
29
30

31
32

XAΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΙ ΑΥΤ/ΤΑ
ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ
ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΥΤ/ΤΟΙ
ΑΛΛ/ΦΙΑΣ ΑΣΠΡΟΙ Νο23
(ΚΟΤΣΩΝΗΣ)
ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΥΤ/ΤΟΙ
ΑΛΛ/ΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 16Χ23
ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΥΤ/ΤΟΙ
ΑΛΛ/ΦΙΑΣ ΚΙΤΡΙΝΟΙ 23Χ32
ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ
(25χ35)
ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ
κ.ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΠΛΕ-ΠΡΑΣΙΝΟΠΟΡΤΟΚΑΛΙ-ΜΩΒ
ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΜΠΛΕ ΜΕ ΚΟΡ∆ΟΝΙΑ (25χ35)ΜΕ ΠΑΝΙΝΗ
ΡΑΧΗ
ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ
(25χ35)

7

: 8079-5

33

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ(Κοµπιουτεράκια) CASIOMS-100TER-S

ΤΕΜΑΧΙΟ

34

ΧΑΡΑΚΕΣ 40 CM

TEMAXIO

35

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟ
ΓΙΓΑΣ Deli 80 φύλλων

ΤΕΜΑΧΙΟ

36

ΜΑΥΡΕΣ ΠΙΑΣΤΡΕΣ ΜΕΣ.
ΜΕΓΑΛΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ

200

37

ΚΟΛΛΑ UHU STIC

ΤΕΜΑΧΙΟ

50

38

ΠΑΚΕΤΑ ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 400
ΦΥΛΛΩΝ

15

39

ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΨΙΛΑ

ΚΙΛΟ

5

40

ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΧΟΝ∆ΡΑ ΤΑΛΙΑΤΕΛΑ

ΚΙΛΟ

5

41

ΦΑΚΕΛΛΟΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΤΥΠΟΥ LEITZ

ΤΕΜΑΧΙΟ

150

42

ΦΑΚΕΛΛΟΙ FIBERκουτί
ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΕ ΡΑΧΗ 10cm

ΤΕΜΑΧΙΟ

15

43

ΣΥΡΜΑΤΑ Νο 1000-24/6 Roma

ΚΟΥΤΙ(ΤΕΜ10)

20

44

ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙ∆ΑΣ Νο 2
XORSE ΚΟΚΚΙΝΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

45

ΜΕΛΑΝΗ ΤΑΜΠΟΝ ΚΟΚΚΙΝΗ

ΤΕΜΑΧΙΟ

5

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 400
ΦΥΛΛΩΝ (42Χ29)

ΤΕΜΑΧΙΟ

46

47
48
49

ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΥΤ/ΤΟΙ
ΑΛΛ/ΦΙΑΣ 31Χ41
ΣΥΡΜΑΤΑ Νο 2000-21/4 Roma
ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ
ΚΟΥΤΙ
(ΤΕΜ 10)
ΤΕΜΑΧΙΟ

20

3

3000
20
10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ME ΦΠΑ

8

: 8079-5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Multi copy (80g/m
210x297 mm 500A4 Item 157010)ORIGINAL

ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 500
ΦΥΛ.

2200

2

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Multi copy ( 80g/m
420x297 mm 500A3 ORIGINAL

ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 500
ΦΥΛ.

50

ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΟ

9

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ME ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Α/Α

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ ΧΑΡΤΙΚΑ

: 8079-5

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ Α΄ & Β΄

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΡΙΘΜ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
/201…….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ…….
........... ./ /201..........................................
ΕΠΩΝΥΜΟ
Η΄ΕΠΩΝΥΜΙΑ……………………….
Ε∆ΡΑ…………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΑ…………………………
Α.Φ.Μ………………………………….

ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
47100 ΑΡΤΑ

Για το σύνολο των προϊόντων κατά πίνακα προσφέρουµε συνολική τιµή (χωρίς Φ.Π.Α.) ως
κατωτέρω :
α) ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄(Γραφικά) Ποσό………………………….( αριθµητικώς)
Ποσό………………………………………………………( ολογράφως)
β) ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄(Χαρτικά) Ποσό………………………….( αριθµητικώς)
Ποσό………………………………………………………( ολογράφως)
Η τιµή ανά µονάδα µέτρησης , η συνολική τιµή ανά είδος και το γενικό σύνολο προσφοράς
, προκύπτουν από την υπογεγραµµένη συν/νη κατάσταση του ΠΙΝΑΚΑ Α΄ και ΠΙΝΑΚΑ
Β΄

ΑΡΤΑ ……/……./…….

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
10

