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Θέµα: «Προµήθεια συσκευών fax και φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Λάρισας-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» 

  

 

Στο πλαίσιο της ανάγκης  για προµήθεια συσκευών fax και φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων  για τις  

ανάγκες γραφείων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας- Π.Ε. Λάρισας όπως αυτές 

αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

α/α ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Συσκευή τηλεοµοιοτυπίας-FAX 2 
2 Ασπρόµαυρο πολυλειτουργικό φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα 1 
3 Πολυλειτουργικό µηχάνηµα αναπαραγωγής εγγράφων 1 

 

έχοντας υπόψη: 
 

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-

Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

1. Το Π.∆. 129 (ΦΕΚ Α’ 222/27.12.2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» όπως τροποποιήθηκε µε το αρ. 
ΦΕΚ Β'/ 4346/30-12-2016.                                                                         

2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» 

3. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 

διατάξεις» 

4. Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/5.8.2016)  «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» 

5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» 

και άλλες διατάξεις» 

6. Το αριθµ. 1433/21.11.2016 έγγραφο του Αγροτικού Κτηνιατρείου Πυργετού προς τη ∆/νση Οικονοµικού 
Περιφέρειας Θεσσαλίας περί αίτησης προµήθειας φωτοτυπικού µηχανήµατος. 

7. Το αριθµ. 502/5.3.2017 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης Περιφέρειας Θεσσαλίας προς τη ∆/νση Οικονοµικού 
περί αίτησης προµήθειας συσκευής τηλεοµοιοτυπίας (FAX) 

8. Το αριθµ. 2512/7.2.2017 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Λάρισας προς τη ∆/νση 
Οικονοµικού περί αίτησης προµήθειας φωτοτυπικού µηχανήµατος 

9. Το γεγονός ότι οι Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγγράφουν σε ξεχωριστές πιστώσεις 

(κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ) στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Περιφέρειας, τις όµοιες ή οµοειδείς δαπάνες 

που τις αφορούν.  

10. Την µε αριθµό 883/2017 (Πρακτικό 25ο /14.07.2017 – Α∆Α: Ω9ΓΩ7ΛΡ-6ΟΚ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Θεσσαλίας περί έγκρισης δαπάνης & διενέργειας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για ανάδειξη 
αναδόχου µε σκοπό την προµήθεια µηχανηµάτων παραγωγής εγγράφων για την κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών της Π.Ε Λάρισας. 
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11. Την µε α/α 1681, απόφαση δέσµευσης πίστωσης (Α.Π.3667/24.07.2017 Α∆Α: ΩΗΑΓ7ΛΡ-Ω7Χ Α∆ΑΜ: 
17REQ001778344) καταχωρηµένη  µε α/β 1775 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της Υπηρεσίας 
µας. 

12. Την µε α/α 1682, απόφαση δέσµευσης πίστωσης (Α.Π.3668/24.07.2017 Α∆Α: 78ΞΒ7ΛΡ-248 Α∆ΑΜ: 
17REQ001778438) καταχωρηµένη  µε α/β 1776 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωµής της Υπηρεσίας 
µας. 

13. Την ανάγκη για την προµήθεια συσκευών τηλεοµοιοτυπίας (FAX) και φωτοτυπικών µηχανηµάτων για την 

κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε Λάρισας. 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

 

τους όποιους ενδιαφερόµενους που έχουν δικαίωµα συµµετοχής να υποβάλουν προσφορά για την 

επιλογή αναδόχου προµήθειας συσκευών fax και φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων για τις ανάγκες 

των υπηρεσιών της Π.Ε Λάρισας για τα εν λόγω είδη, όπως αυτά αποτυπώνονται στον πίνακα του 

συνηµµένου εντύπου οικονοµικής προσφοράς. 

 

Περιγραφή φυσικού αντικειµένου 

Η προµήθεια συσκευών fax και φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων  για την κάλυψη των αναγκών των 

υπηρεσιών Περιφέρειας Θεσσαλίας-Π.Ε. Λάρισας, όπως περιγράφονται κατ’ είδος, τεχνικά 

χαρακτηριστικά στο παράρτηµα Α’- Τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης ως 

αναπόσπαστο τµήµα αυτής. 

Προϋπολογισµός δαπάνης 

Το προϋπολογιζόµενο ύψος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ 

(3.900 €) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, το οποίο αποτελεί και το ανώτατο όριο στην προσφορά 

του υποψηφίου. 

Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο. 

     Η δαπάνη για την εκτέλεση της προµήθειας θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του φορέα 073 και πιο 

συγκεκριµένα: 

ΚΑΕ 1725:    992,00 € ( για αγορά συσκευών FAX),  

ΚΑΕ 1717: 3.844,00 € ( για αγορά φωτοτυπικών µηχανηµάτων),  

του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

� Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναγράψουν τιµή για κάθε επιµέρους είδος και Ανάδοχος θα 

αναδειχθεί ο προσφέρων την χαµηλότερη τιµή επί του συνολικού ποσού. 

� Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συνολικά χαµηλότερη τιµή.  

� Ο Ανάδοχος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις επαγγελµατικής δραστηριότητας & 

συµµετοχής/εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

� Αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. 

� Η παράδοση των ειδών θα γίνει στα γραφεία των εκάστοτε υπηρεσιών Π.Ε. Λάρισας, όπου θα 

γίνουν και οι διαδικασίες συναρµολόγησης (εφόσον απαιτούνται), και η παραλαβή από την αρµόδια 

επιτροπής παραλαβής. 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 Η προµήθεια θα υλοποιηθεί µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όπως αυτή ορίζεται στο 

άρθρο 118 του Ν.4412. Οι προσφορές υποβάλλονται σφραγισµένες ιδιοχείρως ή ταχυδροµικώς µέχρι 

την ∆ευτέρα 25 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 12:00, στο πρωτόκολλο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού - 

Γραφείο 205 (2ος όροφος) του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Παπαναστασίου & 

Κουµουνδούρου, 411 10, Λάρισα). 

Αποδεκτές γίνονται µόνον όσες προσφορές κατατεθούν έως και την ανωτέρω ηµέρα και ώρα (η 

σφραγίδα ταχυδροµείου δε λαµβάνεται υπόψη). 

Κριτήριο κατακύρωσης για τις υποβληθείσες προσφορές, οι οποίες θα καλύπτουν τις τεχνικές 

προδιαγραφές, καθώς και τα απαιτούµενα από τις σχετικές διατάξεις δικαιολογητικά για τους 

προµηθευτές του ∆ηµοσίου, θα είναι η συνολικά χαµηλότερη τιµή.  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισµένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται εξωτερικά τα 

εξής: 

� την αναγραφή των στοιχείων του υποψηφίου (ΕΠΩΝΥΜΙΑ-∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΤΗΛΕΦΩΝΑ) και 

� την ένδειξη: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

«Προµήθεια συσκευών fax και φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων 

για τις  ανάγκες γραφείων των υπηρεσιών της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας- Π.Ε. Λάρισας» 

 

Προθεσµία Υποβολής: ∆ευτέρα 25 Σεπτεµβρίου 2017, ώρα 12:00 

 

Να µην ανοιχθεί από την Υπηρεσία 

 

Εντός του φακέλου προσφοράς, πρέπει να περιέχονται:  

1. Συµπληρωµένο το συνηµµένο Υπόδειγµα του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς. 

2. Βεβαίωση ότι τα προσφερόµενα είδη είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως 

αυτές περιγράφονται στο παράρτηµα Α’ της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και τυχόν 

πιστοποιήσεις του κατασκευαστή. 

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα διενεργηθεί δηµόσια την ίδια ηµέρα ∆ευτέρα 25 

Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 13:15 µµ στο γραφείο 206 της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας (Λάρισα, 2ος όροφος ∆ιοικητηρίου Περιφέρειας), οπότε και αναδεικνύεται ο προσφέρων µε 

τη νοµίµως χαµηλότερη συνολικά τιµή (προσωρινός µειοδότης). 

Στη συνέχεια ο προσωρινός µειοδότης καλείται να προσκοµίσει στην ίδια υπηρεσία εντός δέκα (10) 

ηµερών: 

1) τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως 

αποδεικτικό έναρξης εργασιών από ∆.Ο.Υ. ή το Taxisnet για ατοµικές επιχειρήσεις, 

καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα σε 

περίπτωση Α.Ε. κλπ.) 

2) ποινικά µητρώα για τους υπόχρεους αναλόγως της νοµικής µορφής 

3) φορολογική ενηµερότητα 

4) ασφαλιστική ενηµερότητα για κάθε φορέα στον οποίο υποχρεούται καταβολής ασφαλιστικών 

εισφορών 

µε τα οποία αποδεικνύεται η µη συνδροµή αποκλεισµού (παρ.1 και 2 του αρ. 73 και του αρ. 74 του 

Ν.4412/2016). 

 

 Τα ανωτέρω αποδεικτικά έγγραφα αξιολογούνται και, εφόσον είναι πλήρη και σύµφωνα µε τις 

κείµενες διατάξεις, ο προσωρινός µειοδότης αναδεικνύεται (µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας) σε ανάδοχο της σύµβασης. Στην αντίθετη περίπτωση, η διαδικασία 

ακολουθείται για τον προσφέροντα µε την αµέσως χαµηλότερη τιµή κ.ο.κ. 

 

 

Συνηµµένα: Υπόδειγµα Εντύπου 

 Οικονοµικής Προσφοράς 

 

 

 

 

Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας 
 

Αγοραστός Κωνσταντίνος 
Περιφερειάρχης 
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Παράρτηµα Α’ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 
 
1. Τεχνικές προδιαγραφές συσκευών τηλεοµοιοτυπίας- Fax 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
Το µηχάνηµα να είναι καινούριο και αµεταχείριστο, µη ανακατασκευασµένο, το 
τελευταίο µοντέλο της σειράς του και µε έτος πρώτης κυκλοφορίας από το 2014 και 
µετά. 

ΝΑΙ  

Να τηρούνται τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ασφάλειας, ηλεκτροµηχανολογικής 
συµβατότητας και περιβάλλοντος-αποδοτικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας, 
θορύβου, της ασφαλούς αποθήκευσης καταλοίπων, του ιονισµού, της εκποµπής 
επικίνδυνων ακτινοβολιών). Να έχει σήµανση CE. 

ΝΑΙ  

Ταχύτητα Modem 33.600 bps (3sec/σελίδα) ΝΑΙ  
Να λειτουργεί µε ρεύµα 220V/60HZ χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης ΝΑΙ  
Μέγεθος µνήµης 500 σελίδες τουλάχιστον ΝΑΙ  
Ταχύτητα εκτύπωσης 20 σελίδων/λεπτό ΝΑΙ  
Αυτόµατος τροφοδότης 20 φύλλων τουλάχιστον ΝΑΙ  
Κασέτα τροφοδοσίας χαρτιού 250 σελίδες ΝΑΙ  
Αυτόµατη αλλαγή φαξ-τηλέφωνο ΝΑΙ  
Να διαθέτει λειτουργίες διόρθωσης ΝΑΙ  
∆υνατότητα σύνδεσης µε υπολογιστή µέσω USB ΝΑΙ  
Να εκτυπώνει και να σκανάρει µέσω υπολογιστή ΝΑΙ  
∆υνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης ΝΑΙ  
∆υνατότητα toner για εκτύπωση τουλάχιστον 2.500 σελίδων (κάλυψη 5%, Α4) ΝΑΙ  
∆υνατότητα drum για εκτύπωση τουλάχιστον 10.0000 σελίδων (κάλυψη 5%, Α4) ΝΑΙ  
 

 
2. Τεχνικές προδιαγραφές ασπρόµαυρου πολυλειτουργικού φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος Α3 
(20ppm). Φωτοαντιγραφικό- Εκτυπωτής-Σαρωτής. 
 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
Να είναι καινούργιο, αµεταχείριστο µη ανακατασκευασµένο και να έχει 
πιστοποίηση CE. Να είναι ψηφιακό, τεχνολογίας laser, το τελευταίο µοντέλο 
της σειράς του, µε ηµεροµηνία πρώτης παραγωγής από το 2015 και έπειτα. 

ΝΑΙ  

Να έχει µέγιστη µηνιαία παραγωγική ικανότητα (όχι Duty Cycle) τουλάχιστον 
5.000 φωτοαντιγράφων. Η παραγωγική αυτή ικανότητα να βεβαιώνεται από 
επίσηµα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή. 

ΝΑΙ  

Μέγεθος χαρτιού τροφοδοσίας (αντίγραφα-εκτυπώσεις) Α6-Α3  
Ανάλυση αντιγραφής ≥600dpi  
Να διαθέτει τουλάχιστον µία (1) κασέτα τροφοδοσίας (εκτός του δίσκου 
Byppas) χωρητικότητας 250 φύλλων 

ΝΑΙ  

∆ίσκο πλαϊνής τροφοδοσίας Byppas ≥100 φύλλων  
Βάρος χαρτιού (κασέτα) ≥100gsm  
Βάρος χαρτιού Byppas ≥210gsm  
Πολλαπλά φωτοαντίγραφα  1-99  
Μνήµη ≥256ΜΒ  
Ταχύτητα φωτοαντιγραφής ≥20 αντίγραφα 

Α4 το λεπτό 
 

Χρόνος πρώτου αντιγράφου ≤10 
δευτερόλεπτα 

 

Αυτόµατος τροφοδότης πρωτοτύπων διπλής όψης (µε αναστροφή ή µονού 
περάσµατος) για αυτόµατη σάρωση και φωτοαντιγραφή διπλής όψης. 

≥ 50φύλλων  

Χρόνος προθέρµανσης ≤ 35 sec  
Τυπική κατανάλωση Ενέργειας (TEC) ≤2kwh/εβδοµάδα  
ΕΚΤΥΠΩΣΗ   
Μονάδα αυτόµατης διπλής όψης (duplex unit) ΝΑΙ  
Ανάλυση εκτύπωσης ≥600χ600dpi  
Γλώσσες εκτύπωσης Τουλάχιστον GDI  
Σύνδεση Τουλάχιστον USB 

2.0 
 

ΣΑΡΩΣΗ   
Έγχρωµος σαρωτής ΝΑΙ  
Ανάλυση σάρωσης ≥600dpi  
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3. Τεχνικές προδιαγραφές ασπρόµαυρου πολυλειτουργικού φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος Α3 
(25ppm). Φωτοαντιγραφικό- Εκτυπωτής-Έγχρωµος σαρωτής. 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
Να είναι καινούργιο, αµεταχείριστο µη ανακατασκευασµένο και να έχει 
πιστοποίηση CE. Να είναι ψηφιακό, τεχνολογίας laser, το τελευταίο µοντέλο 
της σειράς του, µε ηµεροµηνία πρώτης παραγωγής από το 2012 και έπειτα. 

ΝΑΙ  

Να έχει µέγιστη µηνιαία παραγωγική ικανότητα (όχι Duty Cycle) τουλάχιστον 
10.000 φωτοαντιγράφων. Η παραγωγική αυτή ικανότητα να βεβαιώνεται από 
επίσηµα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή. 

ΝΑΙ  

Μέγεθος χαρτιού τροφοδοσίας (αντίγραφα-εκτυπώσεις) Α5-Α3 
τουλάχιστον 

 

Μέγεθος πρωτοτύπων Α5-Α3 
τουλάχιστον 

 

Ανάλυση αντιγραφής ≥600dpi και 256 
τόνους του γκρι 

 

Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) κασέτες τροφοδοσίας (εκτός του δίσκου 
Byppas) χωρητικότητας 250 φύλλων εκάστη 

ΝΑΙ  

∆ίσκο πλαϊνής τροφοδοσίας Byppas ≥100 φύλλων  
Βάρος χαρτιού (κασέτα) ≥100gsm µε 

δυνατότητα 
επέκτασης σε 
1500 φύλλα 
τουλάχιστον 

 

Βάρος χαρτιού Byppas ≥160gsm  
Να διαθέτει πληκτρολόγιο 10πλήκτρων για προεπιλογή φωτοαντιγράφων  1-999  
Μνήµη ≥1GΒ  
Να δέχεται προαιρετικά σκληρό δίσκο ≥320GB  
Ταχύτητα φωτοαντιγραφής ≥25 αντίγραφα Α4 

το λεπτό 
 

Χρόνος πρώτου αντιγράφου ≤6,5 
δευτερόλεπτα 

 

Αυτόµατος τροφοδότης πρωτοτύπων διπλής όψης για αυτόµατη σάρωση και 
φωτοαντιγραφή διπλής όψης. 

≥ 100φύλλων  

Χρόνος προθέρµανσης ≤ 20 sec  
Να διαθέτει τουλάχιστον 50 κωδικούς πρόσβασης ΝΑΙ  
Μεγάλη έγχρωµη οθόνη αφής ≥ 4,2 ιντσών  
Να προσφέρεται µε τη βάση στήριξης του ίδιου κατασκευαστή NAI  
ΕΚΤΥΠΩΣΗ   
∆ικτυακός εκτυπωτής ΝΑΙ  
Μονάδα αυτόµατης διπλής όψης (duplex unit) ΝΑΙ  
Ταχύτητα εκτύπωσης ≥25 εκτυπώσεις  

Α4 το λεπτό 
 

Ανάλυση εκτύπωσης ≥600χ600 dpi  
Γλώσσες εκτύπωσης Τουλάχιστον 

PLS5e/6 
 

Σύνδεση USB 2 Ethernet 
10/100/1000 

 

Να δέχεται προαιρετική σύνδεση Wireless LAN/Bluetooth/Parallel για 
µελλοντική αναβάθµιση 

ΝΑΙ  

ΣΑΡΩΣΗ   
Έγχρωµος δικτυακός σαρωτής ΝΑΙ  
Ταχύτητα σάρωσης ≥50 ασπρόµαυρα 

και 50 έγχρωµα 
πρωτότυπα το 
λεπτό 

 

Ανάλυση σάρωσης ≥600dpi  
Λειτουργίες σάρωσης Τουλάχιστον Scan 

to folder/e-
mail/USB 

 

Υποστηριζόµενες µορφές αρχείων σάρωσης  TIFF, JPEG, PDF  
Να διαθέτει Network Twain drivers ΝΑΙ  
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Προµήθεια  συσκευών fax και φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων για τις  ανάγκες γραφείων των 
υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας- Π.Ε. Λάρισας 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

ΑΦΜ – ∆OY  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΚ, ΠΟΛΗ  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας  

 
 
Β. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (αναγράψτε την τιµή µονάδας και τη συνολική τιµή άνευ ΦΠΑ) 
 
 

 
 
 
Συνολικό ποσό προσφοράς 

 
Σηµ.: Η προσφερόµενη τιµή να µην υπερβαίνει τις 3.900 € µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  
 
 
 

 

 

 

 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΑΡΚΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Συσκευή τηλεοµοιοτυπίας-FAX 2 
   

Ασπρόµαυρο πολυλειτουργικό 
φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα 

1 
   

Πολυλειτουργικό µηχάνηµα 
αναπαραγωγής εγγράφων 

1 
   

Σύνολο υλικών Αριθµητικώς Ολογράφως 

Προσφερόµενη τιµή 
µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 

€  

ΦΠΑ (24%) €  

Προσφερόµενη τιµή 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 

€  

Για τον Υποψήφιο 

 
Ονοµατεπώνυµο/Σφραγίδα/Υπογραφή 




