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              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
                       

 

Το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ (που θα αναφέρεται στο εξής ως Τ.Ε.Ι. Κρήτης) 

αφού έλαβε υπ’ όψη: 

1. Το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζεται από: 

 Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/6-9-2011 τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 2, 12 και 14 του Ν. 4485/4.8.2017 «Διάρθρωση της ανώτατης 

εκπαίδευσης - Νομική μορφή των Α.Ε.Ι». 

 Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας 

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α΄) «Ρυθμίσεις Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις». 

 Το με αρ. πρωτ. 24/Φ20/16-11-2017 έγγραφο της Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη 

εκπροσώπου των Διοικητικών Υπαλλήλων και του αναπληρωτή του στη Σύγκλητο του ΤΕΙ Κρήτης. 

 Το με αρ. πρωτ. 7163/Φ20/30-11-2017 έγγραφο του Πρύτανη του ΤΕΙ Κρήτης στους 

Προπτυχιακούς και στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές για τον ορισμό εκπροσώπου με τον 

αναπληρωτή του στη Σύγκλητο του ΤΕΙ Κρήτης. 

 Την με αρ. 172/Φ20/11-01-2018 Απόφαση του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. με θέμα «Καθορισμός  

αναπλήρωσης του Πρύτανη και τομείς ευθύνης και επιμέρους αρμοδιότητες των Αντιπρυτάνεων 

του Τ.Ε.Ι. Κρήτης » (ΦΕΚ 203/τ. Β΄/30-01-2018).  

 Την απόφαση της Συγκλήτου με αρ. πράξης 176/11.01.2018 (ΦΕΚ Τεύχος Β’/855/12.03.2018) 

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο για θέματα της Διεύθυνσης 

Οικονομικού του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης». 

 Την με αρ. 206997/Ζ1/27-11-2017 Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

(ΦΕΚ 633/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30-11-2017) με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων 

(4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κρήτης. 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

Ταχ. Δ/νση : Εσταυρωμένος  

  Ταχ. Κώδικας: 71410 

Πληροφορίες: Μ. Δαμιανάκη 

Τηλ.  : 2810379307 
Φαξ   : 2810379395 
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 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 

στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) 

«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 

ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 

1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως 

τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες 

λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες” 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 

2. Τη  με αριθμό 6/19-04-2018 Θέμα 10ο Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 

που εγκρίνει τη συγκεκριμένη δαπάνη. 

3. Την πίστωση του ΚΑΕ 1731.01 του Τακτικού Προϋπολογισμό του ΤΕΙ Κρήτης του έτους 2018. 

4. Την Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης που αφορά το έτος 2018, με αριθμό πρωτ.: 2583/Φ80/27-04-

2018  και αύξοντα αριθμό καταχώρησης 197 (ΑΔΑ: 6Ω5Ω4691Ο3-ΩΕΝ) στο βιβλίο εγκρίσεων και 

εντολών πληρωμής. 

5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ΤΕΙ Κρήτης. 

 

ΚΑΛΕΙ 

 

όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές  που αφορούν  στην προμήθεια 

αναλωσίμων για εκτυπωτές, πολυμηχανήματα και συσκευές τηλεομοιοτυπίας, προκειμένου να 

καλυφθούν οι διοικητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες  του Ιδρύματος. 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 8.064,52€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 10.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24%. 

Συνολική διάρκεια σύμβασης : από την υπογραφή της έως 31/12/2018. 

cpv: 30192110-5 

Κωδικός ΝUTS:ΕL431 

Το άνοιγμα των προσφορών και η αξιολόγηση τους θα γίνει από το τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας 

την ίδια ημέρα με την λήξη της παραλαβής στα γραφεία της Διοίκησης του ΤΕΙ Κρήτης. 

 

Δικαιούμενοι συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 25 του Ν.4412/08-08-2016 είναι οι Υποψήφιοι ή 

προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

εγκατεστημένα: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την  

Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
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3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

 

ΣΥΝΤΑΞΗ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς: 

α) Η λέξη «Προσφορά» 

β) Η επωνυμία της Υπηρεσίας (ΤΕΙ Κρήτης) 

γ) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης ενδιαφέροντος (βρίσκεται στην 1η σελίδα) 

δ) Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών 

ε) Τα στοιχεία του αποστολέα 

Οι προσφορές θα υποβληθούν μέσα σε φάκελο σφραγισμένο (κυρίως φάκελος), ο οποίος θα έχει τις 

ενδείξεις που αναφέρονται στην παρούσα. Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς θα πρέπει να 

υπάρχουν: 

 

Α)  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν με την προσφορά τους υποχρεωτικά και με ποινή 

αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει η 

οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 

αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ ( ΦΕΚ Α 74-26.03.2014), στην οποία να: 

 Nα αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης, 

 Nα δηλώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους:  

 Δεν βρίσκονται σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16 για τις 

οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από την ανάληψη 

δημόσιας σύμβασης.  

 είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

 είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, καθώς και το εδικό επάγγελμά τους που πρέπει να 

είναι σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 

 αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας  πρόσκλησης, 

 

Β) ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Στην τεχνική προσφορά θα αναφέρονται οι χρόνοι παράδοσης καθώς και όλα τα στοιχεία που αφορούν 

στις προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών.  
 

Γ) ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Η  οικονομική  προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τον πίνακα του παραρτήματος συμπληρωμένο. 

Στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να αναφέρεται η προσφερόμενη τιμή, 

συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων υπέρ τρίτων όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση που προκύπτει, 

χωρίς Φ.Π.Α. (αριθμητικά και ολογράφως). 

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 
 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

 

Οι προσφορές θα γίνουν δεκτές εφόσον πληρούν όλους τους όρους της πρόσκλησης. 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος. 

 

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι υπέρ δημοσίου και τρίτων. 
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
 

Η παραλαβή των προσφορών θα γίνεται το αργότερο ως την Τετάρτη 09/05/2018 και ώρα 11:00 

π.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο. 

Οι προσφορές θα ανοιχθούν και θα ελεγχθούν την ίδια ημέρα με την λήξη της παραλαβής. 

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη μόνο βάσει 

τιμής προσφορά, στο σύνολο των ειδών της πρόσκλησης.  

Πίνακας των ειδών που ζητούνται υπάρχει στο Παράρτημα της παρούσης. 

Οι ποσότητες που αναγράφονται στον πίνακα είναι ενδεικτικές και δύναται να μεταβληθούν βάσει των 

αναγκών του ΤΕΙ Κρήτης. 

Λόγω πιθανής κατάργησης κάποιων εκτυπωτών αλλά και προμήθειας νέων, μπορεί να ζητηθούν 

διαφορετικά από τα αναγραφόμενα είδη σε συνεννόηση με τον ανάδοχο.  

Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι γνήσια και όχι αναγομωμένα ή συμβατά και θα πρέπει να έχουν 

ημερομηνία λήξης άνω του ενός έτους από την ημερομηνία παράδοσης. 

Τα είδη θα παραδίδονται τμηματικά στην έδρα του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο με ευθύνη και έξοδα 

του αναδόχου. 

 

O εν δυνάμει ανάδοχος, ως απόδειξη της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού όπως αναφέρονται 

στα άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να 

προσκομίσει  ως αποδεικτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

1. Aπόσπασμα του σχετικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου όπως του ποινικού μητρώου 

ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 

από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.   

 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας στο οποίο 

να πιστοποιείται ότι κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης οι οικονομικοί 

φορείς είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν: 

στις  φορολογικές υποχρεώσεις τους καθώς και ως προς στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) και συγκεκριμένα το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

αφορά: 

Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν.  

Οι ομόρρυθμες (ΟΕ) όλων των μελών και του προσωπικού.  

Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (ΕΕ) μόνο των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού.  

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) των 

διαχειριστών και του προσωπικού.  

Οι Ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) μόνο για το προσωπικό που απασχολούν.  
 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και 

την επικουρική ασφάλιση.  
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3. Βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

– μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΧΙ του  Προσαρτήματος  Α΄ του Ν. 

4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό, με το οποίο 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Επίσης, οι 

οικονομικοί φορείς θα πρέπει να αποδείξουν ότι παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Ειδικά οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πάροχοι υπηρεσιών, θα πρέπει να είναι μέλη συγκεκριμένου 

οργανισμού-επαγγελματικού επιμελητηρίου (Εμπορικού). 

 

4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 

Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου 

διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
 

Οποιαδήποτε έγγραφα αφορούν τη διαδικασία ανάθεσης αποστέλλονται στη παρακάτω διεύθυνση: 

ΤΕΙ Κρήτης 

Τμήμα Πρωτοκόλλου 

1ος Όροφος Κτιρίου Διοίκησης 

Τ.Κ. 71410,  

Σταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης 

Επίσης πριν την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να κατατεθεί από τον ανάδοχο εγγυητική 

επιστολή καλής  εκτέλεσης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής 

συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 
 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παίρνουν από το ΤΕΙ Κρήτης 

καθημερινά, 12.00-14.00 μ.μ. και συγκεκριμένα από την κ. Δαμιανάκη Μαρία (τηλέφωνο επικοινωνίας: 

2810379307, fax:2810-379395, e-mail: mariadam@staff.teicrete.gr ).  

Η πρόσκληση  θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL): https://www.teicrete.gr/el/news/proclamations.  

 

                          Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 

                              

 

 

                                                   ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

         ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.teicrete.gr/el/news/proclamations
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                                                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

 

 

Α/Α 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 Samsung MLT-D101S 7  

2 Samsung MLT-D111S 7  

3 Samsung MLT-D116L 10  

4 Samsung MLT-R116 3  

5 Lexmark X264A11G 5  

6 Lexmark X340A11G 5  

7 Lexmark E352A11E 5  

8 Lexmark 50F2H00 2  

9 Lexmark 50F0Z00 2  

10 Lexmark E260X22G 2  

11 Konica Minolta A0V301H 1  

12 Konica Minolta A0V30AH 1  

13 Konica Minolta A0V30GH 1  

14 Konica Minolta A0V305H 1  

15 Konica Minolta A0FN021 10  

16 Konica Minolta A0X5154 2  

17 Konica Minolta A0X5254 2  

18 Konica Minolta A0X5354 2  

19 Konica Minolta A0X5454 2  

20 Konica Minolta TN114 1  

21 Epson 27XL Multipack 3  

22 Sharp MX23GTBA 5  

23 Sharp MX23GTMA 4  

24 Sharp MX23GTCA 4  

25 Sharp MX23GTYA 4  

26 Canon PGI-5BK 2  

27 Canon CLI-8BK 5  

28 Canon CLI-8M 5  

29 Canon CLI-8C 5  

30 Canon CLI-8Y 5  

31 HP C51645A 1  

32 HP C6578D 1  
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33 HP C8767A 1  

34 HP C8766EE 1  

35 HP C4129X 1  

36 HP C4844A 1  

37 HP C9391A 1  

38 HP C9392A 1  

39 HP C9393A 1  

40 HP Q7553A 1  

41 HP C6656A 1  

42 HP C6657A 1  

43 HP C4911A 1  

44 HP C4912A 1  

45 HP C4913A 1  

46 HP C2P43AE 1  

47 Kyocera TK-5240K 4  

48 Kyocera TK-5240M 4  

49 Kyocera TK-5240Y 4  

50 Kyocera TK-5240C 4  

51 Panasonic KX-FAT411X 3  

52 Panasonic KX-FAD412X 2  

 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

  ΦΠΑ 24% 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ 24% 

  

 
 

ΑΔΑ: ΩΤΔΨ4691Ο3-3ΣΘ




		2018-05-02T10:56:28+0300
	Athens




