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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΚΟΒΔΝΣΑΡΔΗΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ  
ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΚΟΕΑΝΖ 
 

 
Αναρηεηέο ζηο Γιαδίκησο: 
 

 
Σατ. Γνζη : Πλαηεία 28ες Οκηωβρίοσ  
  501 32 Κοδάνε Κοδάνε, 05 - 07 - 2018 
Πληροθορίες : Γεκήηξηνο Μπισλάο Αρ. Πρωη.: 655 
Σηλέθωνο : 2461 350 435  
Fax : 24610 49319                                 
e-mail : dimitris.milonas@kozlib.gr 
  Προς:    ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 
   

 
 
Θέμα : Ανοιτηή Πρόζκληζη σποβολής προζθοράς για ηην «Προμήθεια ενηύπων και 

σλικών μητανογράθηζης και πολλαπλών εκησπώζεων» με ηη ζσνοπηική 
διαδικαζία ηης απεσθείας ανάθεζης, προϋπολογιζμού 2.814,80 €, 
ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ 24% 

τεη. 1. Σο αριθμ. 653/04.07.2018 έγγραθο ηης ΚΓΒΚ (ΑΓΑΜ: 18REQ003370025) ως έγκριζη 
ηοσ πρωηογενούς αιηήμαηος, με ΑΓΑΜ: 18REQ003312543 

 2. Ζ αριθμ. 67/628/29.06.2018 απόθαζη ηοσ Γ ΚΓΒΚ (ΑΓΑ: 6Ν6ΕΟΔ7Ε-5Ν3) 

 3. Ζ αριθμ. 591/22.06.2018 ειζήγηζη ηης Τπηρεζίας προς ηο Γ ΚΓΒΚ 

 4. Σο αριθμ. 599/25.06.2018 Πρωηογενές Αίηημα δαπάνης, με ΑΓΑΜ: 18REQ003312543 

 5. Ζ αριθμ. 06/2018 μελέηη ηης ΚΓΒΚ, προϋπολογιζμού 2.814,80 εσρώ και ΦΠΑ 24% 

 
1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Ζ Κνβεληάξεηνο Γεκνηηθή βηβιηνζήθε Κνδάλεο (ΚΓΒΚ), κεηά από ηελ αξηζκ. 67/628/29.06.2018 
απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (ΑΓΑ: 6Ν6ΕΟΔ7Ε-5Ν3), πξνζθαιεί θάζε ελδηαθεξόκελν 
λα θαηαζέζεη πξνζθνξά γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ: ζηελ «Ππομήθεια ενηύπυν και ςλικών 
μησανογπάθηζηρ και πολλαπλών εκηςπώζευν» κε ηε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο 
αλάζεζεο κε δεκόζηα πξόζθιεζε, πξνϋπνινγηζκνύ 2.814,80 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ΦΠΑ 24%, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016.  
Κξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο ζην 
ζύλνιν ηεο. 
Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ έρεη εθδνζεί ε αξηζκ. 26/2018 απόθαζε 
αλάιεςεο ππνρξέσζεο, κε εμαζθαιηζκέλε πίζησζε κέζσ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ΚΓΒΚ γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν έξγν: αξηζκόο δέζκεπζεο 26 ζηελ «Ππομήθεια ενηύπυν και ςλικών 
μησανογπάθηζηρ και πολλαπλών εκηςπώζευν» θαη ΚΑΔ 02.10.6613. 
 
2. Πεπιγπαθή επγαζιών 
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο πξνκήζεηαο αλαθέξεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ηεο παξνύζαο 
πξόζθιεζεο. 
 
3. Υπόνορ και Σόπορ Γιεξαγυγήρ 
Χξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο: από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο θαη γηα δέθα (10) εκέξεο. 
 
4. Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ όια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξόζσπα πνπ αζρνινύληαη κε ηελ 
πξνκήζεηα εληύπσλ θαη πιηθώλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ πνπ απνηεινύλ 
αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξόζθιεζεο. 

ΝΑΗ τ ΟΥΗ  
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5. Γικαιολογηηικά επί ποινήρ αποππίτευρ 
Ζ πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα επί ποινή αποππίτευρ ζα πξέπεη λα πεξηέρεη: 
1. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 
2. Τπεύθςνη Γήλυζη ηος Ν. 1599/1986 ζηελ νπνία ζα αλαθέξεη όηη: α) ε επηρείξεζε είλαη 
εγγεγξακκέλε ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ή ζε επαγγεικαηηθό ζύιινγν θαη αζθεί επάγγεικα 
ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο, β) όηη κειέηεζε θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαη 
αλεπηθύιαθηα ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο θαη ηεο απιθμ. 06/2018 μελέηηρ ηηρ 
ΚΓΒΚ θαη όηη ηα είδε πνπ πξνζθέξεη είλαη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο γ) δελ έρεη απνθιεηζηεί 
ε ζπκκεηνρή ηεο ζε δηαγσληζκό ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ). 
3. Τπεύθςνη δήλυζη ηος Ν 1599/1986 σο πξνθαηαξηηθή απόδεημε όηη δελ ππάξρεη εηο βάξνο 
ηνπ ζπκκεηέρνληνο ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα έλαλ από ηνπο παξαθάησ ιόγνπο: α) 
ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, β) δσξνδνθία, γ) απάηε, δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή 
εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ε) λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από 
παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο 
κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ (άξζξν 73 ηνπ λ. 4412/2016). 
4. Τπεύθςνη δήλυζη ηος Ν 1599/1986 σο πξνθαηαξηηθή απόδεημε όηη δε βξίζθεηαη ζε κηα από 
ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016, (άξζξν 5 ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο), 
ιόγσ ηεο νπνίαο απνθιείεηαη ή κπνξεί λα απνθιεηζζεί από δηαδηθαζία αλάζεζεο δεκόζηαο 
ζύκβαζεο. 
5. Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα Ννκηθό πξόζσπν αποδεικηικά έγγπαθα νομιμοποίηζηρ ηεο 
πξνζθνξάο. 
 
Από ηνλ αλάδνρν ζα δεηεζεί Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ, θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή 
ελεκεξόηεηα πξνο απόδεημε ησλ αλσηέξσ θαη πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ πξηλ ηελ 
ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. 
 
6. ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Ζ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεηαη κέρξη Πέκπηε 12.07.2018 θαη ώξα 11.00 π.κ. ζηε 
γξακκαηεία ηεο Κνβεληαξείνπ Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο Κνδάλεο, Πιαηεία 28εο Οθησβξίνπ 7, 2νο 
όξνθνο (Πιεξνθνξίεο: θ. Γ. Μπισλάο, 2461 350 435). 
 
Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη ζε θιεηζηό, ζθξαγηζκέλν θάθειν πάλσ ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη επθξηλώο ηα θάησζη: 
 

 Ζ θξάζε «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΗΗ ΚΑΙ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΚΣΤΠΩΔΩΝ» κε θεθαιαία γξάκκαηα, 

 Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο: ΚΟΒΔΝΣΑΡΔΗΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ 
ΚΟΕΑΝΖ, 

 Ο αξηζκόο πξση. ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο (…………..), 

 Ζ εκεξνκελία αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ (………….) 

 Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα – πξνζθέξνληνο 
 
Ζ παξνύζα πξόζθιεζε ελδηαθέξνληνο ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο ΚΓΒΚ, 
ζηνλ δηθηπαθό ηόπν www.et.diavgeia.gov.gr θαη ζην ΚΖΜΓΖ, ζηνλ δηθηπαθό ηόπν ηεο ΚΓΒΚ: 
www.kozlib.gr. θαη ηνπ Γήκνπ Κνδάλεο www.kozanh.gr. 
 
 

Ακριβές Ανηίγραθο    Ο Πξόεδξνο Γ.. 
     
     

 
 

Μαρία Μανεδάκε 
ΓΔ Γιοικεηικού 

   Παλαγηώηεο Γεκόπνπινο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
 

ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΖΛΟΙΡΑΣΘΑ 
ΠΔΡΘΥΔΡΔΘΑ ΔΤΣΘΙΖ ΛΑΙΔΔΟΜΘΑ 
ΜΟΛΟ ΙΟΕΑΜΖ 
ΔΖΛΟ ΙΟΕΑΜΖ 
ΙΟΒΔΜΣΑΡΔΘΟ ΔΖΛΟΣΘΙΖ 
ΒΘΒΚΘΟΗΖΙΖ ΙΟΕΑΜΖ 

ΥΟΡΔΑ: ΙΟΒΔΜΣΑΡΔΘΟ ΔΖΛΟΣΘΙΖ 
ΒΘΒΚΘΟΗΖΙΖ ΙΟΕΑΜΖ 

   

ΑΡ. ΛΔΚΔΣΖ: 06/2018 ΠΡΟΫΠΟΚΟΓΘΛΟ: 2.814,80 € 

 ΙΑΔ: 02.10.6613 «Ποξμήθεια 
εμςύπωμ και σλικώμ 
μηυαμξγοάτηρηπ και 

πξλλαπλώμ 
εκςσπώρεωμ»  

 
 
 

 
«Προμήθεια εντφπων και υλικών μηχανογράφηςησ και 

πολλαπλών εκτυπώςεων» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ: 2.814,80 € ΕΤΡΩ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΟΕΑΝΖ 
15.06.2018 
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Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφηςησ και 
πολλαπλών εκτυπώςεων 

 

Α. Ανηικείμενο - κοπόρ 
Με ςημ παοξϋρα μελέςη ποξωπξλξγιρμξϋ 2.814,80 € ποξβλέπεςαι η ποξμήθεια αμαλχρίμχμ 
για ςξσπ εκςσπχςέπ ςηπ Κξβεμςαοείξσ Δημξςικήπ Βιβλιξθήκηπ Κξζάμηπ (ΚΔΒΚ). 
 
Σσγκεκοιμέμα ςα ποξπ ποξμήθεια σλικά πεοιλαμβάμξσμ: 
• τσρίγγια γοατίςη (toner catridges) 
και άλλα αμαλόριμα είδη εκςϋπχρηπ και παοαγχγήπ αμςιγοάτχμ βάρει ςχμ ρσγκεκοιμέμχμ 
απαιςήρεχμ και αμαγκόμ ςξσ ενξπλιρμξϋ ςηπ ΚΔΒΚ. Τα είδη και ξι πξρϊςηςεπ ςχμ αμαλχρίμχμ 
σπαγξοεϋξμςαι απϊ ςα είδη και ςξ πλήθξπ ςχμ εκςσπχςόμ πξσ λειςξσογξϋμ ρςημ ΚΔΒΚ και ςιπ 
ποξωπξλξγιρθείρεπ αμάγκεπ για ςξ υοξμικϊ διάρςημα πξσ θα καλϋπςει η ρϋμβαρη με ςξμ 
αμάδξυξ ςηπ ποξμήθειαπ. 
 
Διαδικαρία αμάθερηπ ςξσ έογξσ ποξςείμεςαι μα είμαι η απεσθείαπ αμάθερη με δημϊρια 
ποϊρκληρη και κοιςήοιξ καςακϋοχρηπ η πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά 
βάρει ςιμήπ, ρϋμτχμα με ςιπ σπηοερίεπ πξσ παοξσριάζξμςαι ρςξ κετ. Β και ποξρδιξοίζξμςαι 
ρςξμ εμδεικςικϊ ποξωπξλξγιρμϊ. 
 
Η ποξμήθεια θα ποαγμαςξπξιηθεί ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ Ν. 4412/16 (ΦΔΚ 147 Α΄ 
08.08.2016) «Σσμβάρειπ έογχμ, ποξμηθειόμ και Υπηοεριόμ (ποξραομξγή ρςιπ Οδηγίεπ 
2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ) ϊπχπ ιρυϋξσμ». 
 
Ο εμδεικςικϊπ ποξωπξλξγιρμϊπ για ςιπ παοαπάμχ εογαρίεπ αμέουεςαι εμδεικςικά ρςξ πξρϊ ςχμ 
2.814,80 €, ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΦΠΑ 24%, και θα υοημαςξδξςηθεί απϊ πϊοξσπ ςηπ ΚΔΒΚ 
ρϋμτχμα με ςιπ εγκεκοιμέμεπ πιρςόρειπ (ΚΑΔ: 02.10.6613). 
 

Β. Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ 
Τα ποξρτεοϊμεμα είδη θα ποέπει μα πληοξϋμ ςιπ παοακάςχ ποξδιαγοατέπ: 
 
Β.1 Ιαςάρςαρη 
Τα σπϊ ποξμήθεια είδη θα ποέπει μα είμαι καιμξϋοια και αμεςαυείοιρςα. Καιμξϋοιξ, 
αμεςαυείοιρςξ και γμήριξ ξτείλει μα είμαι ςξ Lexmark MS510dn (50f2000 1.500 ρελίδχμ) (επί 
πξιμή απξοοίφεχπ). 
 
Β.2 Παοάδξρη 
Η παοάδξρη θα γίμει ρσμξλικά υχοίπ ποϊρθεςη επιβάοσμρη ρςξ κςίοιξ ςηπ ΚΔΒΚ, μεςά απϊ 
ρσμεμμϊηρη με ςη γοαμμαςείαπ ςηπ σπηοερίαπ. 
Η παοάδξρη θα εκςελείςαι εμςϊπ πέμςε εογάριμχμ ημεοόμ απϊ ςημ ειδξπξίηρη (η ξπξία θα 
ποαγμαςξπξιείςαι ςηλετχμικά ή εγγοάτχπ) ςηπ αομϊδιαπ εςαιοίαπ για ςα είδη και ςιπ 
πξρϊςηςεπ πξσ θα ξοίζει η ςελεσςαία. Για ςσυϊμ καθσρςεοήρειπ, ξ αμάδξυξπ ξτείλει μα 
εμημεοόρει εγκαίοχπ ςημ σπηοερία. 
Η δαπάμη μεςατξοάπ θα βαοϋμει ςξμ αμάδξυξ. 
 
Β.3 σρκεσαρία 
Τα αμαλόριμα ποέπει μα παοαδίμξμςαι ρσρκεσαρμέμα. 
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Β.4 Δγγύηρη καλήπ λειςξσογίαπ 
Όλα ςα ποξμηθεσϊμεμα είδη θα ποέπει μα έυξσμ εγγϋηρη καλήπ λειςξσογίαπ εμϊπ υοϊμξσ για 
ςα εκςσπχςικά μέρα πξσ ποξξοίζξμςαι απϊ ςημ ημεοξμημία παοάδξρήπ ςξσπ, η ξπξία 
αμαγοάτεςαι ρςξ ρυεςικϊ δελςίξ απξρςξλήπ ή ςιμξλϊγιξ. 
 
Σε πεοίπςχρη πξσ αμαλόριμξ δεμ μπξοεί μα αμαγμχοιρςεί/υοηριμξπξιηθεί απϊ ςξ ρυεςικϊ 
εκςσπχςικϊ μέρξ ή παοξσριάρει ελάςςχμα καςά ςη υοήρη ςξσ, θα ποέπει μα αμςαλλάρρεςαι με 
άλλξ, ςξ ξπξίξ μα μπξοεί μα αμαγμχοιρςεί/υοηριμξπξιηθεί καμξμικά. 
 
Σε πεοίπςχρη πξσ πεοιρρϊςεοα απϊ ςξ 15% ςχμ σλικόμ ςηπ παοάδξρηπ είμαι ελαςςχμαςικά, η 
ΚΔΒΚ μπξοεί, ποξληπςικά, μα επιλένει μα ςα επιρςοέφει ϊλα (ή ςμήμα ςξσπ), ποξπ έλεγυξ και 
αμςικαςάρςαρη. 
 
Τσυϊμ «κοσμμέμα» ελαςςόμαςα, ςα ξπξία έυξσμ χπ απξςέλερμα ςημ κακή εκςϋπχρη ή ςημ 
παμςελή έλλειφη εκςϋπχρηπ, ατξϋ διαπιρςχθξϋμ απϊ ςημ Υπηοερία, δημιξσογξϋμ σπξυοέχρη 
ςξσ ποξμηθεσςή για αμςικαςάρςαρη ϊληπ ςηπ λξιπήπ πξρϊςηςαπ, καθόπ και ςχμ ελαςςχμαςικόμ 
σλικόμ πξσ εμςξπίρςηκαμ και υοηριμξπξιήθηκαμ μεοικόπ, υχοίπ καμία ξικξμξμική επιβάοσμρη 
ςηπ ΚΔΒΚ. 
 
Σε πεοίπςχρη πξσ ελαςςχμαςικά σλικά παοαδίδξμςαι κας’ ενακξλξϋθηρη (πεοιρρϊςεοεπ απϊ 2 
τξοέπ), η ΚΔΒΚ έυει ςξ δικαίχμα μα καςαγγείλει ςη ρυεςική ρϋμβαρη. 
 
Βλάβεπ πξσ δϋμαμςαι μα ποξκϋφξσμ απϊ υοήρη ςξσ αμςαλλακςικξϋ με σπαιςιϊςηςα ςξσ 
ποξμηθεσςή (αμςαλλακςικά πξσ έυει παοέλθει η ημεοξμημία λήνηπ ςξσπ κ.α.), ξτείλεςαι μα 
διξοθχθξϋμ απϊ ςξμ ποξμηθεσςή υχοίπ καμέμα κϊρςξπ για ςημ ΚΔΒΚ (πεοιλαμβάμει μεςατξοά, 
εογαρία, αμςαλλακςικά ή/και αμςικαςάρςαρη κ.λπ.). 
 
Β.5 Ζμεοξμημία Κήνηπ Αμαλωρίμωμ 
Τα μελάμια θα ποέπει μα έυξσμ ημεοξμημία λήνηπ ςξσλάυιρςξμ έμα (1) υοϊμξ μεςά ςημ 
ημεοξμημία παοάδξρήπ ςξσπ. 
 
Σε πεοίπςχρη πξσ παοαδξθξϋμ αμαλόριμα πξσ λήγξσμ ποιμ απϊ ςημ ξοιζϊμεμη ημεοξμημία, ξ 
αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα ςα παοαλάβει και αμςικαςαρςήρει με ςεμάυια πξσ πληοξϋμ ςξ 
ρσγκεκοιμέμξ πεοιξοιρμϊ με δικϊ ςξσ κϊρςξπ και ρε υοξμικϊ διάρςημα πξσ θα ρσμτχμηθεί με 
ςημ αομϊδια σπηοερία. 
 
Β.6 Κξιπά 
Ο κάθε ποξμηθεσςήπ μπξοεί μα τέοει ςημ ξικξμξμική ςξσ ποξρτξοά ρε επενεογάριμη 
ηλεκςοξμική μξοτή (π.υ. ODF, MS-Excel) ή ρε έμςσπξ ςιμξλϊγιξ ποξρτξοάπ ρσμπληοόμξμςαπ 
ςιπ ρςήλεπ «Τιμή Μξμάδαπ» και «Δαπάμη». 
 

Γ. Ενδεικτικόσ προώπολογιςμόσ 

α/α ΠΔΡΘΓΡΑΥΖ ΔΘΔΟΤ 
Λξμ. 

Λέςοηρηπ 
Πξρόςηςα 

Σιμή 
μξμάδαπ 

Δαπάμη 

1 
Lexmark MS510dn 20.000 
ρελίδχμ 

ςμυ 2 120,00 240,00 

2 
Lexmark 500Z Imaging Unit 
50F0Z00 

ςμυ 2 75,00 150,00 

3 
Lexmark MS510dn ( 50f2000 
1.500 ρελίδχμ) γμήριξ 

ςμυ 1 60,00 60,00 

4 
Lexmark c746dn  
(Μαϋοξ 12.000 ρελίδεπ και 
υοόμαςα 7000 ρελίδεπ) 

ςμυ 2 400,00 800,00 

5 
Lexmark c746dn (Μαϋοξ 12.000 
ρελίδεπ) 

ςμυ 1 100,00 100,00 
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6 
Lexmark  Mx317dn (10.000 
ρελίδχμ) 

ςμυ 2 110,00 220,00 

7 Oki C822 κις >= 7.000 ρελίδχμ ςμυ 1 550,00 550,00 

8 
Oki C822 μαϋοξ >= 7.000 
ρελίδχμ 

ςμυ 1 150,00 150,00 

 
     

ΤΜΟΚΟ ΦΩΡΘ ΥΠΑ 2270,00 

ΥΠΑ 24% 544.80 

ΤΜΟΚΟ ΟΛΑΔΑ ΛΔ ΥΠΑ 2814.80 

 
 

  Δγκοίθηκε 
Ο Διρηγηςήπ Η Ποξψρςάμεμξπ Διεϋθσμρηπ Ποϊεδοξπ ΔΣ 
22.06.2018 22.06.2018 22.06.2018 

 
 
 

Προσυπογραφή 

 
 
 

Υπογραφή 

 

Δο Δημήςοηπ Μσλχμάπ Ιχάμμα Σςεογιξπξϋλξσ Παμαγιόςηπ Δημϊπξσλξπ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 
Τπόδειγμα Οικξμξμικήπ ποξρτξοάπ 
 
Ποξπ: Κξβεμςάοειξ Δημξςική Βιβλιξθήκη Κξζάμηπ 
Έογξ: Ποξμήθεια εμςϋπχμ και σλικόμ μηυαμξγοάτηρηπ και πξλλαπλόμ 

εκςσπόρεχμ 
 

α/α ΠΔΡΘΓΡΑΥΖ ΔΘΔΟΤ 
Λξμ. 

Λέςοηρηπ 
Πξρόςηςα 

Σιμή 
μξμάδαπ 

Δαπάμη 

1 
Lexmark MS510dn 20.000 
ρελίδχμ 

ςμυ 2 
  

2 
Lexmark 500Z Imaging Unit 
50F0Z00 

ςμυ 2 
  

3 
Lexmark MS510dn ( 50f2000 
1.500 ρελίδχμ) γμήριξ 

ςμυ 1 
  

4 
Lexmark c746dn  
(Μαϋοξ 12.000 ρελίδεπ και 
υοόμαςα 7000 ρελίδεπ) 

ςμυ 2 
  

5 
Lexmark c746dn (Μαϋοξ 12.000 
ρελίδεπ) 

ςμυ 1 
  

6 
Lexmark  Mx317dn (10.000 
ρελίδχμ) 

ςμυ 2 
  

7 Oki C822 κις >= 7.000 ρελίδχμ ςμυ 1   

8 
Oki C822 μαϋοξ >= 7.000 
ρελίδχμ 

ςμυ 1 
  

      

ΤΜΟΚΟ ΦΩΡΘ ΥΠΑ  

ΥΠΑ 24%  

ΤΜΟΚΟ ΟΛΑΔΑ ΛΔ ΥΠΑ  

 
 
 
 
 Κξζάμη, 

[ημεοξμημία]   

  

[Υπξγοατή μϊμιμξσ εκποξρόπξσ] 

  

  

  

  

[ρτοαγίδα] 

  

  

  

 

 

18PROC003372816 2018-07-05


