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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 
Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. ενδιαφέρεται να λάβει προσφορές ανά είδος αναλωσίμου για τα παρακάτω: 

 

Α/Α ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ 

ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 

ΑΝΑ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΕΩΣ) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

(ΜΕ ΦΠΑ 24%) 

1 
SAMSUNG-M 2675 

FN 
MLT-D116L/ELS 

 
3  

2 
KONICA MINOLTA-

BIZHUB 363 
TN414 

 
3  

3 HP-LASERJET P1005 CB 435 A  1  

4 SAMSUNG-ML1640 MLT - D1082S/ELS  2  

5 PANASONIC-FP-7813   2  

6 CANON-MX320   1 σετ  

7 LEXMARK-MS 312 dn 502H  3  

8 HP- DESIGNJET 510 

ΣΕΤ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 

ΑΠΟ:  

1 HP 82 CYAN –  

1 HP 82 BLACK –  

1 HP 82 MAGENTA –  

1 HP 82 YELLOW 

 

2 σετ  

9 
HP- LASERJET 

M1005MFP 
 

 
2  

10 LEXMARK E120   2  

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στον προηγούμενο πίνακα τον αριθμό σελίδων που 

εκτυπώνει ο κάθε τύπος αναλώσιμου που προσφέρουν όπως και την τιμή του με ΦΠΑ 24 % ανά τεμάχιο. 

Τα προσφερόμενα είδη από τους υποψηφίους πρέπει να είναι σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, 

γνήσια από την εταιρεία κατασκευής του κάθε εκτυπωτή και κατάλληλα για το μοντέλο αναφοράς. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η ανά είδος πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) λαμβάνοντας υπόψη το κόστος ανά σελίδα 

εκτύπωσης. 

Η ΚΕΔΗΡ διατηρεί το δικαίωμα να υλοποιήσει μέρος μόνο της παραπάνω προμήθειας, δηλαδή να 

προμηθευτεί  λιγότερα είδη ή/και μικρότερες ποσότητες ανά είδος. 

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί μέχρι 31/12/2017. 

Η εξόφληση των ειδών θα γίνει εντός ένα μήνα από την παράδοση του κάθε είδους και των αντίστοιχων 

παραστατικών. 

ΑΔΑ: 7ΙΦ1ΟΚΒΚ-ΛΗΑ



Για την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να προσκομίσουν στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. τα παρακάτω δικαιολογητικά 

(εφόσον δεν τα έχουν καταθέσει μαζί με την οικονομική προσφορά): 

1. Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης από το TAXISNET (για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και 

μεταβίβασης ακινήτου). 

2. Ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρησης από το ΙΚΑ-ΕΦΚΑ (για υπογραφή σύμβασης ή συμμετοχή σε 

δημοπρασία-διαγωνισμό). 

3. Έγγραφα από τα οποία προκύπτει το ποιος/ποιοι είναι ο/οι νόμιμος/μοι εκπρόσωπος/ποι της επιχείρησης, 

ή διαχειριστές ή Πρόεδρος ΔΣ. 

4. Προσωπική ασφαλιστική ενημερότητα του/των νόμιμου/μων εκπροσώπου/πων της επιχείρησης ή των 

διαχειριστών ή του Προέδρου ΔΣ από τον προσωπικό τους ασφαλιστικό φορέα (για υπογραφή σύμβασης 

ή συμμετοχή σε διαγωνισμό). 

5. Ποινικό μητρώο του/των νόμιμου/μων εκπροσώπου/πων της επιχείρησης ή των διαχειριστών ή του 

Προέδρου ΔΣ. 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την προσφορά τους στην ΚΕΔΗΡ, Αρκαδίου 50, 

μέχρι την Τετάρτη 9/8/2017. 

 

 Η Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. 

 

 

 Θεοπίστη Μπιρλιράκη 

ΑΔΑ: 7ΙΦ1ΟΚΒΚ-ΛΗΑ
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