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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
Η εταιρεία με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και με το
διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής
προσφορών, σε: Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή για την προμήθεια
«Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού (Χαρτί Α4,Α1,&Α0) για τις ανάγκες των
δομών της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.», ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.125,00€ (πλέον του
ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν τις
σχετικές σφραγισμένες προσφορές τους. Η εκτέλεση του διαγωνισμού και της σύμβασης
διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις:

Α) Διατάξεις:
1. Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ).
2. Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
3. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α
114/08-06-2006 τεύχος Α’) και ιδιαίτερα της παρ. 4 του άρθρου 209, όπως
αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 και της παρ. 9 του
άρθρου 209, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και
διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.
4412/2016.
4. Του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 19.07.2018) Πρόγραμμα Κλεισθένης.
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5. 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».
6. Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»
7. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
8. Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
9. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
10. Του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
11. Tην υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ
1291 τ. Β΄)
12. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης»
Β) Αποφάσεις:
1. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2925/16-12-2020 εισήγηση προς το Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΑΛ
Α.Ε. για την έγκριση διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
προμήθεια «Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού (Χαρτί Α4, Α1,& Α0) για τις ανάγκες των
δομών της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.».
2. Την υπ’ αρ. 05/πρακτικό 26/22-12-2020 Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου έγκρισης διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
προμήθεια «Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού (Χαρτί Α4, Α1,& Α0) για τις ανάγκες
των δομών της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.».
3. Την με αριθ. πρωτ: 2988/29-12-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 27/01/2021 και ώρα
12:00, στο Πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., Διεύθυνση Πλαστήρα και Ρωμανού
(Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου).
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά
πρέπει να έχουν φτάσει στο
πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.
Πληροφορίες δίνονται από το γραφείο της εταιρείας Τηλ.: 2814408000, όλες τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Όλα τα έγγραφα της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Θα αναρτηθούν
στην Ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε www.depanal.gr και στην Ηλεκτρονική
διεύθυνση του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr/press/auction
(διακηρύξεις
δημοπρασίες).
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
Η απόλυτη τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.
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Η κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 3 (Περιεχόμενο
Φακέλου Προσφοράς) των Τεχνικών Προδιαγραφών.
Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. Προσφορά
που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
απορρίπτεται.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση της Προέδρου της
ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., βάσει της τιμής για το σύνολο της προμήθειας, εφόσον πληρούνται τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά που προδιαγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της
παρούσης.
Η πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EVANGELIA
SCHOINARAKI
Ημερομηνία: 2021.01.15 10:52:42 EET

Ευαγγελία Σχοιναράκη-Ηλιάκη
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
«Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή, για την προμήθεια,
«Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού (Χαρτί Α4, Α1,& Α0) για τις ανάγκες των
δομών της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.».
Πιο συγκεκριμένα οι προμήθειες τις οποίες ζητά η εταιρεία με την παρούσα
τεχνική περιγραφή και καλεί τους ενδιαφερόμενους της παρούσας πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος να ικανοποιήσουν, έχουν ως εξής:

A/A

Αναλυτική Περιγραφή Είδους

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

1

Φωτοτυπικό χαρτί λευκό Α4 συσκευασία 500φύλλα/πακέτο, 80gr/m2
σε χαρτοκιβώτιο των 5 πακέτων σφραγισμένο

πακέτο

500

2

Λευκό χαρτί Α1 κατάλληλο για χρήση σε plotter, βάρους 80 gr./m2 σε
µορφή ρολού διαστάσεων 610 mm X 50 m

ρολό

5

3

Λευκό χαρτί Α0 κατάλληλο για χρήση σε plotter, βάρους 80 gr./m2 σε
µορφή ρολού διαστάσεων 914 mm X 50 m

ρολό

5

ΑΡΘΡΟ 1ο
Τεχνική περιγραφή
Τα στοιχεία του παραπάνω χαρτιού (Α4) πρέπει να είναι:
1.Είδος: Φωτοαντιγραφικό χαρτί κατάλληλο για ψηφιακούς εκτυπωτές, για εκτυπωτές
laser και fax.
2.Βάρος: 80 γρ. +/- 4% ανά Μ2
3. Πάχος – Πυκνότητα: 100 μΜ +/- 4%
4.Επιφάνεια: Ματ επεξεργασμένη, χωρίς κηλίδες, στίγματα ή ραβδώσεις
5.Σύσταση: Από χημικό πολτό
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6. Χρώμα: Λευκό
7.Λευκότητα: Άνω του 90%
8. Αδιαφάνεια: Άνω του 90%
9. Ανθεκτικότητα σε υγρασία: έως 65%
10. Κοπή: Εντελώς λεία, άριστη από πλευράς ποιότητας ακμών. Νερά χάρτου παράλληλα
προς την μεγαλύτερη διάσταση
11. Επιφάνεια πλευρών: Πρέπει να είναι τέλεια χωρίς υπολείμματα κοπής (ξεφτίσματα)
12. Συσκευασία: Σε δεσμίδες των 500 φύλλων η καθεμία, περιτυλιγμένες με αδιάβροχο
χαρτί για την προφύλαξη από την υγρασία του περιβάλλοντος και να περνά από το
μηχάνημα χωρίς να αφήνει χνούδι.
Τα στοιχεία του παραπάνω χαρτιού (Α1) πρέπει να είναι:
1.Είδος: Ρολό χαρτί κατάλληλο για όλα τα μοντέλα plotter για ασπρόμαυρες και
έγχρωμες εκτυπώσεις.
2. Βάρος: 80 gr
3. Χρώμα:Λευκό
Τα στοιχεία του παραπάνω χαρτιού (Α0) πρέπει να είναι:
1.Είδος: Ρολό χαρτί κατάλληλο για όλα τα μοντέλα plotter για ασπρόμαυρες και
έγχρωμες εκτυπώσεις.
2. Βάρος: 80 gr
3. Χρώμα:Λευκό

ΑΡΘΡΟ 2ο
Αντικείμενο Προμήθειας
Αντικείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είναι η συνεργασία της
ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. με προμηθευτή για τις παραπάνω προμήθειες, στις ποσότητες που θα
χρειαστούν για τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Πιο συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, θα καταθέσουν τις
προσφορές τους, με τιμή μονάδας για τις ως άνω αναγραφόμενες προμήθειες.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Περιεχόμενα φακέλου ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς ο κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλει
κλειστό φάκελο της οικονομικής προσφοράς και απ’ έξω θα αναγράφει Σύναψη
σύμβασης συνεργασίας με προμηθευτή για την «Προμήθεια Φωτοτυπικού
υλικού (Χαρτί Α4, Α1,& Α0) για τις ανάγκες των δομών της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»
Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα πρέπει να συνοδεύεται επί ποινή
αποκλεισμού, από τα εξής δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο
εκπρόσωπο της επιχείρησης (φυσική ή νομική μορφή)
με την οποία να
δηλώνεται ότι:
α. Είναι ενήμεροι φορολογικά και ασφαλιστικά.
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β.
Είναι εγγεγραμμένοι σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο σε σχετικό με το
αντικείμενο της υπηρεσίας κωδικό επαγγέλματος.
γ. Δεν έχουν συμμετέχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη,
σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις – πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300
της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ
(ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011,
σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013
αντίστοιχα.
δ.
Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
ε.
Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και του
ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας και συμφωνούν και αποδέχονται αυτούς
πλήρως και ανεπιφύλακτα.
ζ.
Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της
μελέτης
η.
Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών, που δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερος από 30 (τριάντα) ημερολογιακές ημέρες.
2. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης
(φυσική ή νομική μορφή), το παρεχόμενο Έντυπο Οικονομικής προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 4ο
Ανακοίνωση αποτελέσματος
Μετά την κατακύρωση της προμήθειας, ο ανάδοχος θα
παραλάβει μέσω
εγγράφου mail ή φαξ, το έγγραφο της ανακοινώσεως του αποτελέσματος.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Δικαιολογητικά ανάθεσης
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,
καθώς και για την απόδειξη της επαγγελματικής ικανότητας, ο προμηθευτής στον οποίο
πρόκειται να ανατεθεί η προμήθεια, εντός δέκα (10) ημερών από σχετική πρόσκληση η
οποία θα του αποσταλεί, θα πρέπει να προσκομίσει:
Α) Ασφαλιστική και Φορολογική Ενημερότητα.
Β) Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα
πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν συνάδει με
το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος, και
το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
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ΑΡΘΡΟ 6ο
Δικαίωμα προαίρεσης.
Σύμφωνα με το άρθρο 236, παρ. 1 του Ν. 4412/2016, η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., έχει το
δικαίωμα
να
προμηθευτεί
από
τον
προμηθευτή
ποσότητες
πλέον
των
προσυπολογιζόμενων στην παρούσα, σε ποσοστό μέχρι 30% πάνω για κάλυψη
πρόσθετων ή έκτακτων αναγκών της εταιρείας και 50% κάτω επί του χωρίς ΦΠΑ
συμβασιοποιημένου ποσού.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Χρόνος παράδοσης υλικών – τόπος παράδοσης
Ως συνολικός χρόνος παράδοσης για όλη την προμήθεια, ορίζεται το χρονικό
διάστημα που θα απαιτηθεί ανάλογα με της ανάγκες της εταιρείας .
Η παράδοση των ειδών της προμήθειας θα γίνει κατόπιν συνεννόησης
(τμηματικά) στη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον υπεύθυνο της
Διεύθυνσης Διοικητικού και Οικονομικού.
Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με καθαρά μεταφορικά μέσα του προμηθευτή.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις το άρθρου 206 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Παραλαβή υλικών προμήθειας
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και
Παρακολούθησης Προμηθειών της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 της
ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε..
2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός
έλεγχος με μακροσκοπική εξέταση. Στην παραπάνω διαδικασία μπορεί να παραστεί,
εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής.
Η επιτροπή παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά
τη διενέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές
προδιαγραφές της σύμβασης,
γ) να απορρίψει το υλικό.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/2016
ΑΡΘΡΟ 9ο
Εκπρόθεσμη παράδοση υλικών
1.
Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του
συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
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σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της
συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των
εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν
εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν
εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής
ποσότητας αυτών.
3.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για
φόρτωση παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,
δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 100
Τρόπος
προμηθευτή

πληρωμής–απαιτούμενα

δικαιολογητικά

για

πληρωμή

του

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά, έως την εξόφληση του 100% της συμβατικής
αξίας μετά την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου από τον προμηθευτή. Η ΔΕΠΑΝΑΛ
Α.Ε. βαρύνεται με τον οφειλόμενο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των εκάστοτε
πληρωτέων ποσών μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή επιταγής. Τα τραπεζικά έξοδα θα
χρεώνονται στον ανάδοχο.
(Για πληροφορίες σχετικά με την εξόφληση του τιμολογίου μπορείτε να
επικοινωνείτε με το Λογιστήριο στο τηλ.: 2814408037)
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
Α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση
αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.,
σύμφωνα με το άρθρο 208 τουν.4412/2016.
Β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη
«Εξοφλήθηκε».
Γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
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ΕΔΡΑ: ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ ΤΚ 71601
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ ▪ ΑΦΜ: 094258926
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 117235827000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ/ΠΣΚΗ:
ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΡΩΜΑΝΟΥ ▪ ΤΚ 71201
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

«Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την προμήθεια, «Προμήθεια
Φωτοτυπικού υλικού (Χαρτί Α4, Α1,& Α0) για τις ανάγκες των δομών της
ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A

Αναλυτική Περιγραφή

Μ.Μ

Ποσότητα
Μελέτης

Τιμή
Μονάδος

Καθαρή Αξία

1

Φωτοτυπικό χαρτί λευκό Α4 συσκευασία
500φύλλα/πακέτο, 80gr/m2 σε χαρτοκιβώτιο των 5
πακέτων σφραγισμένο

Πακέτο

500

4,00

2.000,00

2

Λευκό χαρτί Α1 κατάλληλο για χρήση σε plotter, βάρους
80 gr./m2 σε µορφή ρολού διαστάσεων 610 mm X 50 m

Ρολό

5

10,00

50,00

3

Λευκό χαρτί Α0 κατάλληλο για χρήση σε plotter, βάρους
80 gr./m2 σε µορφή ρολού διαστάσεων 914 mm X 50 m

Ρολό

5

15,00

75,00

ΣΥΝΟΛO:

510

Φ.Π.Α. 24%:
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%:

2.125,00
510,00
2.635,00

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Διοίκησης,
Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KONSTANTINOS
MOUDATSOS
Ημερομηνία: 2021.01.15 09:32:02 EET

Κωστής Μουδάτσος
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ΕΔΡΑ: ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ ▪ ΤΚ 71601
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ ▪ ΑΦΜ: 094258926
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 117235827000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ/ΠΣΚΗ:
ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΡΩΜΑΝΟΥ ▪ ΤΚ 71201
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

«Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με ανάδοχο για την προμήθεια, «Προμήθεια
Φωτοτυπικού υλικού (Χαρτί Α4, Α1,& Α0) για τις ανάγκες των δομών της
ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
A/A

Αναλυτική Περιγραφή

Μ.Μ

Ποσότητα
Μελέτης

1

Φωτοτυπικό χαρτί λευκό Α4 συσκευασία
500φύλλα/πακέτο, 80gr/m2 σε χαρτοκιβώτιο των 5
πακέτων σφραγισμένο

Πακέτο

500

2

Λευκό χαρτί Α1 κατάλληλο για χρήση σε plotter, βάρους
80 gr./m2 σε µορφή ρολού διαστάσεων 610 mm X 50 m

Ρολό

5

3

Λευκό χαρτί Α0 κατάλληλο για χρήση σε plotter, βάρους
80 gr./m2 σε µορφή ρολού διαστάσεων 914 mm X 50 m

Ρολό

5

ΣΥΝΟΛO:

Τιμή
Μονάδος

Καθαρή Αξία

510

Φ.Π.Α. 24%:
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%:

Ο Προσφέρων
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