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ΤΕΧΝΙΚΗ
Έγγραφο Δήμου-Φορέα:
Έργο:

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού
ΕΡΓΟ: Προμήθεια τόνερς και μελανιών για τους
εκτυπωτές, φωτοτυπικά και φαξ του Δήμου
Προϋπολογισμός: 14.992,84ΕΥΡΩ
Χρηματοδότηση: Εσοδα

ΕΚΘΕΣΗ

Προμήθεια τόνερς και μελανιών για τους
εκτυπωτές, φωτοτυπικά και φαξ του Δήμου

Κωδ. Προϋπ/σμού:
Περιγραφή:
Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Φαιστού πρόκειται να προμηθευτεί τα
απαραίτητα τόνερ, μελάνια και drums για τα φωτοτυπικά, εκτυπωτές και φαξ του
Δήμου. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ζητουμένων ειδών αναφέρονται στο έντυπο
"Τεχνικές Προδιαγραφές" που συνοδεύει την παρούσα μελέτη. Ο συνολικός π/υ
της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 14.992,84€ (συμπεριλαμβανομένου του
νόμιμου ΦΠΑ 24%). Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα (1) έτος εντός της
οποίας τα ζητούμενα είδη θα παραδίδονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της
Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της σύμβασης δεν έχει εξαντληθεί
το συμβατικό ποσό ο Δήμος Φαιστού μπορεί να παρατείνει την σύμβαση για
διάστημα έως έξι (6) μήνες προκειμένου να εξαντλήσει το συμβατικό ποσό.
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας
Η συγγραφή αυτή αφορά στην "Προμήθεια τόνερς και μελανιών για τους εκτυπωτές,
φωτοτυπικά και φαξ του Δήμου"
Άρθρο 2ο
Διατάξεις που ισχύουν
1.
2.
3.

Οι διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
Οι διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
Η παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
Άρθρο 3ο
Συμβατικά τεύχη

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Η σύμβαση μεταξύ κυρίου της προμήθειας και του αναδόχου.
2. Η απόφαση της ανάθεσης της προμήθειας.
3. Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές - Τεχνική Έκθεση
5. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
6. Η Τεχνική και η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, καθώς και τα πλήρη τεχνικά
και περιγραφικά στοιχεία, που θα δοθούν με την προσφορά.
Άρθρο 4ο
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας
Η διαδικασία, για την σύναψη της σύμβασης, θα είναι η απ’ ευθείας ανάθεση μετά από
συλλογή σφραγισμένων προσφορών και μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα, από
οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά είδος, αφού ελεγχθεί
και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.
Άρθρο 5ο
Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης / Σύμβαση
Μετά την έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης καλείται ο ανάδοχος να προσέλθει σε
ορισμένο τόπο και χρόνο, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του να
υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Η σύμβαση καταρτίζεται από τον ΟΤΑ, και υπογράφεται
και απο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, όπως ορίζεται στο Ν. 4412/2016.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκαν οι ποσότητες των ειδών σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην πρόσκληση.
β. Παραλήφθηκαν οι ποσότητες των ειδών οριστικά.
γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από
τη σύμβαση.
Άρθρο 6ο
Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Δεν απαιτούνται εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης της προμήθειας, σύμφωνα με
το άρθρο 72 του Ν 4412/2016.
Άρθρο 7ο
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση
Η παράδοση των ποσοτήτων θα γίνεται στο Δήμο Φαιστού, σύμφωνα με την υπόδειξη της
υπηρεσίας και εντός του οριζόμενου χρόνου παράδοσης από την υπογραφή της σύμβασης.
Σαν ημέρα παράδοσης θεωρείται η ημέρα που θα προσκομισθούν τα είδη σε χώρο
καθορισμένο από την υπηρεσία και με ευθύνη μεταφοράς και εκφόρτωσης από τον
προμηθευτή.
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της
προμήθειας, ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του,
μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 8ο
Παραλαβή
Η παρακολούθηση και παραλαβή των υλικών γίνεται από την επιτροπή της παραγράφου
11β του άρθρου 221. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και
ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παρουσιαστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Κατά
τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στο άρθρο 208 Ν. 4412/2016.
Άρθρο 9ο
Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016,
ύστερα από προσκόμιση των τιμολογίων και αφού προηγηθεί η παραλαβή του από την
αρμόδια Επιτροπή.
Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή αναφέρονται επίσης στο άρθρο 200
του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 10ο
Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο ανάδοχος βαρύνεται με κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις και φόρους. Ο φορέας
επιβαρύνεται μόνο με τον Φ.Π.Α. που ο προμηθευτής αναγράφει στην προσφορά του ότι
επιβαρύνονται τα προς προμήθεια είδη.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
προς όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς φορείς
Ο Δήμος Φαιστού προβαίνει στην συλλογή προσφορών, για την προμήθεια «Προμήθεια
τόνερς και μελανιών για τους εκτυπωτές, φωτοτυπικά και φαξ του Δήμου»,
Προϋπολογισμού 14.992,84 € και προσκαλεί τους Οικονομικούς φορείς, που
δραστηριοποιούνται στην εμπορία - παραγωγή σχετικών αγαθών, να υποβάλλουν την
κλειστή προσφορά τους, σύμφωνα με:
1.
2.
3.
4.
5.

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄)
"Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.
Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, 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.
Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.
3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της με αριθμό 07/2018 Μελέτης, την Συγγραφή
Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και το Τιμολόγιο Προσφοράς που
επισυνάπτονται.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την ______________, στα Γραφεία , Οδός Πάροδος
25ης
Μαρτίου
1,
Πληροφορίες
_______________
τηλ.:
28923-40236.
______________________
Μαζί με την οικονομική σας προσφορά, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων
αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου
73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
δ. Εφόσον πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού
προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό, η
εγγραφή του Οικονομικού Φορέα καθώς και το ειδικό επάγγελμά του, πρόσφατα
ενημερωμένο.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.
Ο Δήμαρχος

Αρμουτάκης Γεώργιος
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο Προμήθειας
Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια "Προμήθεια τόνερς και μελανιών για
τους εκτυπωτές, φωτοτυπικά και φαξ του Δήμου", για την κάλυψη αναγκών του
Δήμου Φαιστού.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με:
1.
2.
3.

Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.
3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, 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.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές
Για τα προσφερόµενα είδη της παρούσας μελέτης θα υποβληθούν προσφορές µόνο για
αυθεντικά προϊόντα αντιπροσωπίας των κατασκευαστριών εταιρειών των µηχανηµάτων που
αναγράφονται στον προϋπολογισμό.
Στην εξωτερική συσκευασία να αναγράφονται οι ηµεροµηνίες κατασκευής και λήξης, ο
κωδικός του προϊόντος καθώς και
ο τύπος του εκτυπωτή για τον οποίο
προορίζονται.
Το προϊόν να έχει χρόνο ζωής τουλάχιστον 12 µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής
που θα αναγράφεται στο τιµολόγιο ή το δελτίο αποστολής.
Οι µελανοταινίες πρέπει να έχουν προστατευτικό κάλυµµα κεφαλής, το οποίο να αφαιρείται
πριν από τη χρήση και να αναφέρεται το µήκος της ταινίας στη συσκευασία .
Όλα τα προσφερόµενα γνήσια είδη να είναι καινούργια και σε άριστη κατάσταση και να
προσφερθεί ο κωδικός µελανιού µε τη µεγαλύτερη χωρητικότητα (αριθµός σελίδων) που
αναγράφεται στον π/υ. Σε περίπτωση που δενα αναγράφεται αριθμός σελίδων θα
προσφερθεί ο κωδικός μελανιού/τόνερ με την μεγαλύτερη χωρητικότητα που κυκλοφορεί
στην αγορά σύµφωνα µε το πρότυπο ISO /IEC 19752 (µονόχρωµα toner), ISO /IEC 24711
(έγχρωμα µελανοδοχεία).
Τα αναλώσιµα υλικά που τυχόν βρεθούν είτε κατά τον έλεγχο παραλαβής είτε µετέπειτα
κατά την περίοδο χρήσης τους ακατάλληλα µε αποτέλεσµα :
● ποιότητα εκτύπωσης µη ισάξια του αυθεντικού
● κακή ή/και παντελή έλλειψη εκτύπωσης
● να µην αναγνωρίζονται από το µηχάνηµα για το οποίο προορίζονται
● µικρότερο αριθµό εκτυπώσεων από τον αριθµό που προβλέπεται από τα αντίστοιχα ISO
(αριθµού σελίδων εκτύπωσης)
Θα αντικαθίστανται άµεσα µε νέα αρίστης ποιότητας, σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2)
ηµερολογιακών ηµερών, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση του Δήµου Φαιστού.
Ο ανάδοχος θα πρέπει για κάθε παραδιδόµενη ποσότητα (αρχική ή επαναληπτική) να
παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 12 µηνών από την ηµεροµηνία
παραλαβής που θα αναγράφεται στο τιµολόγιο ή το δελτίο αποστολής.
Να παρέχεται εγγύηση αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων.
Κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή αξιολόγησης θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει
από τις εταιρείες την κατάθεση δείγµατος των προσφερόµενων ειδών, όπου αυτή κρίνει, για
την καλύτερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας των ειδών. Η κατάθεση
δείγµατος θα ζητηθεί εγγράφως από την αρµόδια επιτροπή. Στην περίπτωση που η επιτροπή
κρίνει µε αιτιολογηµένες αποδείξεις, ότι το δείγµα που κατατέθηκε από την εταιρεία δεν

πληροί όλους τους τεχνικούς όρους τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το συγκεκριµένο είδος
και θα αξιολογεί την αµέσως καλύτερη τεχνική προσφορά.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο ή μέρος των
ζητουμένων ειδών.
Τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά με έξοδα του αναδόχου στην έδρα του
Δήμου Φαιστού στις Μοίρες εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη
ειδοποίηση της Υπηρεσίας. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα (1) έτος με δικαίωμα
παράτασης κατά έξι (6) μήνες σε περίπτωση που δεν έχει απορροφηθεί το συμβατικό ποσό.
Οι ποσότητες που αναφέρονται στον προϋπολογισμό είναι ενδεικτικές υπό την
έννοια ότι δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν οι ακριβείς ποσότητες που θα χρειαστεί να
προμηθευτεί ο Δήμος. Ο Δήμος Φαιστού διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει τις ποσότητες
που αναφέρονται στον προϋπολογισμό της μελέτης ανάλογα με τις ανάγκες σε αναλώσιμα
που θα προκύψουν κατά την διάρκεια της σύμβασης χωρίς να υπερβεί το συνολικό ποσό της
σύμβασης.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μοίρες 05/03/2018
Ο Προϊστάμενος

Μοίρες 05/03/2018
Οι Συντάξαντες
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
_______________
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού
ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια τόνερς και μελανιών για τους
εκτυπωτές, φωτοτυπικά και φαξ του Δήμου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
(Ν. 4412/16)
Α/Α
1
2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τόνερ γνήσιο (μοντέλο C-EXV11(21000)) για εκτυπωτή
μάρκας Canon IR2270
Τόνερ γνήσιο (μοντέλο CRG728) για fax μάρκας Canon iSensys-L150

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝ.

ΔΑΠΑΝΗ

ΤΕΜ.

1

53

53

ΤΕΜ.

3

60

180

ΤΕΜ.

8

42

336

ΤΕΜ.

17

75

1.275,00

4

Κεφαλή γνήσια (ΗΡ 11, Cyan, Black, Magenta, Yellow)
για εκτυπωτή μάρκας Hewlett Packard μοντέλο Business
Inkjet 2800 και για plotter Hewlett Packard μοντέλο
DesignJet 500 plus
Toner γνήσιο για fax μάρκας Hewlett Packard μοντέλο
M1536DNF και εκτυπωτή Hewlett Packard μοντέλο
LaserJet P1606DN (ΗΡ 78A (2100) CE278A )

5

Toner γνήσιο (ΗΡ 12A (2000)) για εκτυπωτή Hewlett
Packard μοντέλο LaserJet 1020

ΤΕΜ.

4

70

280

6

Toner γνήσιο (ΗΡ 36CB436A (2000)) για εκτυπωτή
Hewlett Packard μοντέλο LaserJet P1505n

ΤΕΜ.

12

70

840

7

Toner γνήσιο (ΗΡ CE310A black (1200)) για εκτυπωτή
Hewlett Packard μοντέλο CP1025

ΤΕΜ.

2

50

100

ΤΕΜ.

2

139

278

ΤΕΜ.

2

10

20

ΤΕΜ.

1

9

9

ΤΕΜ.

3

90

270

ΤΕΜ.

12

39

468

ΤΕΜ.

2

54

108

ΤΕΜ.

4

45

180

ΤΕΜ.

8

40

320

ΤΕΜ.

4

22

88

ΤΕΜ.

3

31

93

ΤΕΜ.

1

70

70

ΤΕΜ.

3

68

204

3

8

9

10

11

12

13

Toner γνήσιο (ΗΡ Q 7551A (6500)) για εκτυπωτή
Hewlett Packard μοντέλο P3005dn
Μελάνι γνήσιο (ΗΡ ink Advantage 650 black (360)) για
εκτυπωτή Hewlett Packard μοντέλο Deskjet Advantage
4645
Μελάνι γνήσιο (ΗΡ ink Advantage 650 Tricolour (200))
για εκτυπωτή Hewlett Packard μοντέλο Deskjet
Advantage 4645
Toner γνήσιο (ΗΡ Q 2613A (2500)) για εκτυπωτή
Hewlett Packard μοντέλο LaserJet 1300
Μελάνι γνήσιο (ΗΡ 339 C8767EE (800)) black) για
εκτυπωτή Hewlett Packard μοντέλο Deskjet 6940 και
εκτυπωτή Hewlett Packard μοντέλο Deskjet 9800
Μελάνι γνήσιο έγχρωμο (HP 343 CB332EE (560)) ΔΙΠΛΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ για εκτυπωτή Hewlett Packard μοντέλο
Deskjet 6940

15

Μελάνι γνήσιο έγχρωμο (ΗΡ 344 C9363E (560)) για
εκτυπωτή Hewlett Packard μοντέλο Deskjet 9800
Μελάνι γνήσιο μαύρο (ΗΡ 10 C4844A (2200)) για
εκτυπωτή Hewlett Packard μοντέλο Business InkJet 2800
και plotter HP DesignJet 500Plus

16

Μελάνι γνήσιο μαύρο (ΗΡ 27 C8727A (280)) για
εκτυπωτή Hewlett Packard μοντέλο OfficeJet 5610

14

18

Μελάνι γνήσιο έγχρωμο (ΗΡ 22XL Colour-C9352C) για
εκτυπωτή Hewlett Packard μοντέλο OfficeJet 5610
Photoconductor γνήσιο για εκτυπωτή Laser μάρκας Dell
μοντέλο 1720dn

19

Toner γνήσιο (Kyocera TK-410 (15000) για φωτοτυπικό
μάρκας Kyocera μοντέλο ΚΜ-2035)

17

20

Toner γνήσιο (Kyocera ΤΚ-110 (6000)) για εκτυπωτή
μάρκας Kyocera μοντέλο FS-1116MFP και εκτυπωτή
μάρκας Kyocera μοντέλο Ecosys FS920

ΤΕΜ.

4

94

376

21

Toner γνήσιο (Kyocera ΤΚ-18 (7200)) για εκτυπωτή
μάρκας Kyocera μοντέλο FS-1020D

ΤΕΜ.

4

88

352

22

Toner γνήσιο (Kyocera ΤΚ-120 (7000)) για εκτυπωτή
μάρκας Kyocera μοντέλο FS-1030D

ΤΕΜ.

2

90

180

23

Toner γνήσιο (toner Sharp AR-016T (16000)) για
φωτοτυπικό μηχάνημα μάρκας Sharp μοντέλο AR-5316

ΤΕΜ.

2

48

96

ΤΕΜ.

3

42

126

ΤΕΜ.

8

89

712

ΤΕΜ.

15

92

1.380,00

26

Photoconductor γνήσιο (E250X22G) για εκτυπωτή
μάρκας Lexmark μοντέλο E450d
Toner γνήσιο (Lexmark E250A11E) για εκτυπωτή μάρκας
Lexmark μοντέλο E250d
Toner γνήσιο (Lexmark E260A11E) για εκτυπωτή μάρκας
Lexmark μοντέλο E360d

27

Toner γνήσιο (Lexmark E450H11E (11000)) για
εκτυπωτή μάρκας Lexmark μοντέλο E450d

ΤΕΜ.

1

149

149

28

Toner γνήσιο (Dell για ελάχιστα αντίγραφα 3000) για
εκτυπωτή μάρκας Dell μοντέλο 1720dn

ΤΕΜ.

2

121

242

29

Toner γνήσιο (Lexmark X264A11G (3500)) για fax
μάρκας Lexmark μοντέλο X264n

ΤΕΜ.

2

90

180

ΤΕΜ.

2

60

120

ΤΕΜ.

7

22

154

ΤΕΜ.

5

25

125

24
25

32

Toner γνήσιο (D-COPIA 16/200/1600 Black (15000)) για
εκτυπωτή μάρκας Olivetti μοντέλοD-COPIA 1600
Toner γνήσιο (Toner Ricoh Type 1270D Black (7000))
για φωτοτυπικό μάρκας Aficio μοντέλο Mashuatec D422
(MP 201, EPD CODE 842024)
Toner γνήσιο (Toner Ricoh Type 2220D Black (11000))
για φωτοτυπικό μάρκας Ricoh μοντέλο Mashuatec 2205
Aficio (MP 3353, EPD CODE 842042)

33

Photoconductor γνήσιο για fax μάρκας Ricoh μοντέλο
Gestetner DSm415pf Aficio (TYPE 1515)

ΤΕΜ.

2

130

260

34

Toner γνήσιο (Samsung 1082S (1500)) για εκτυπωτή
μάρκας Samsung μοντέλο ML-1640

ΤΕΜ.

3

58

174

35

Toner γνήσιο (Samsung 111L Black (1800)) για
εκτυπωτή μάρκας Samsung μοντέλο Χpress M2026

ΤΕΜ.

4

70

280

36

Toner γνήσιο (toner Utax 613010010 (34000)) για
φωτοτυπικό μηχάνημα μάρκας UTAX μοντέλο CD-1230

ΤΕΜ.

2

150

300

37

Toner γνήσιο (toner Utax 611610015 (18000)) για
φωτοτυπικό μηχάνημα μάρκας UTAX μοντέλο CD-1120

ΤΕΜ.

2

150

300

38

Toner γνήσιο (Toner black (6000)) για fax μάρκας Xerox
μοντέλο fax centre 2121

ΤΕΜ.

2

125

250

39

Toner γνήσιο για φωτοτυπικό μηχάνημα μάρκας Xerox
μοντέλο C128 (Toner Xerox 006R01182 black (30000))

ΤΕΜ.

2

96,5

193

ΤΕΜ.

1

130

130

ΤΕΜ.

6

30

31

40
41

Photoconductor γνήσιο (Drum Xerox 013R00589) για
φωτοτυπικό μηχάνημα μάρκας Xerox μοντέλο C128
Toner γνήσιο (OKI 45807111 για εκτυπωτή OKI μοντέλο
B512)

140

840

ΣΥΝΟΛΟ

12.091,00

ΦΠΑ 24%

2.901,84

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):

14.992,84

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μοίρες 05/03/2018
Ο Προϊστάμενος

Μοίρες 05/03/2018
Οι Συντάξαντες
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