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Σας γνωρίζουμε, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας ενδιαφέρεται για την προμήθεια των 
παρακάτω ειδών , τόσο για τις υπηρεσίες της όσο και για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση καθώς και το Κ.Ε.Σ.Υ. 

Για το λόγο αυτό θα θέλαμε –εάν ενδιαφέρεστε-να καταθέσετε και τη δική σας οικονομική 
προσφορά στα προς ζήτηση είδη, στην Δ/νση Διοκητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Καβάλας, Τμήμα 
Προμηθειών γραφείο 215 ,έως τις 10-12-2019 και ώρα 13:00 μ.μ. 

Η Οικονομική Προσφορά θα αφορά τιμή σε ευρώ με Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης τη 
χαμηλότερη τιμή, εφόσον όμως οι προδιαγραφές πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της υπηρεσίας.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγεί τα παραγγελμένα είδη ύστερα από τηλεφωνική ή 
έγγραφη εντολή μέσα σε 24 ώρες από την παραγγελία, χωρίς να έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη 
χορήγηση κάποιου είδους για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση αρνήσεως ή δυστροπίας θα 
κηρύσσεται έκπτωτος υποχρεούμενος να καλύπτει τη διαφορά των διαφόρων προμηθειών.  

Η παράδοση των ανωτέρω ειδών θα γίνεται σε ώρες που καθορίζονται κάθε φορά  με ευθύνη 
και μεταφορικά μέσα του προμηθευτή μέχρι τις αποθήκες. 

Τα χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών των ανωτέρω πινάκων θα πρέπει να 
συμφωνούν με την περιγραφή τους, να είναι σε άριστη κατάσταση, συσκευασμένα σε κατάλληλες 
συσκευασίες, αμεταχείριστα χωρίς την ελάχιστη φθορά  έτοιμα για χρήση. Ο προσφέρων με την 
υποβολή της προσφοράς του αποδέχεται τα χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ειδών όπως 
περιγράφονται. 

Η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει, για λόγους αποσαφήνισης των προσφορών, από τους 
συμμετέχοντες, δείγματα για (ορισμένα κάθε φορά από) τα υπό προμήθεια είδη, σε οποιοδήποτε 
στάδιο του διαγωνισμού.  

Τα δείγματα θα πρέπει να προσκομισθούν εντός τριών (3) ημερών από το σχετικό αίτημα 
προς τους προμηθευτές και θα διατηρηθούν έως την κατακύρωση του διαγωνισμού, οπότε και θα 
επιστραφούν στους συμμετέχοντες πλην του αναδόχου.   

Όλα τα δείγματα θα φέρουν την επωνυμία του υποψήφιου προμηθευτή. 

Οι ποσότητες οι οποίες αναγράφονται στον πίνακα, δεν είναι δεσμευτικές γιατί δεν μπορεί 
να γίνει ακριβής πρόβλεψη των κατά περίπτωση αναγκών που θα προκύψουν κατά την διάρκεια 
του έτους οπότε μπορούν να αυξομειώνονται ανάλογα με τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας 
Καβάλας, μέσα στα όρια του συμβατικού ποσού. 

Κάθε σελίδα της Οικονομικής Προσφοράς παρακαλούμε να έχει την σφραγίδα και την 
υπογραφή σας και να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν 
ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις και οτιδήποτε άλλο που τις καθιστούν ασαφείς ή 
δυσανάγνωστες και θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο και σε ηλεκτρονική μορφή. 
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Επίσης, μαζί με την οικονομική προσφορά πρέπει να προσκομισθεί Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία 
να δηλώνουν οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς ότι : 
«κατέχω όλα τα έγγραφα του άρθρου 73 (Λόγοι Αποκλεισμού) του Ν.4412/16 και θα τα προσκομίσω 
όταν αναδειχθώ μειοδότης-ανάδοχος». 

 Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε, παρακαλούμε όπως 
επικοινωνήσετε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα και ώρα με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.: 2510-291-
215-298. Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Καβάλας 

  http://www.pekavalas.eu/ και  της ΠΑΜΘ  http://www.pamth.gov.gr/. 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΤΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 
ΦΑΚΕΛΛΟΙ  
ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑΣ 

χρώμα: κίτρινοι-μπεζ, 
διαστάσεις: 25Χ35cm τεμάχιο 5.000   

2 

ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ 
ΕΓΓΡΑΦΑ-
ΝΤΟΣΙΕ 
ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΕ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

χρώμα: διάφορα 
διαστάσεις: 27Χ31cm τεμάχιο 15   

3 
USB Flash 
Disk (φλασάκι) 16GB τεμάχια   50   

4 
Διορθωτικό 
στυλό 7 ml   τεμάχια   50   

 
5 

Μαρκαδόροι 
φωσφορούχοι 
υπογράμμισης διάφορα χρώματα τεμάχια   200   

6 Κόλλα stick 20γρ τεμάχια   50   

8 

Διορθωτικό 
πινελάκι με 
διαλυτικό  τεμάχια   50 

9 

Αυτοκόλλητες 
ετικέτες 
εκτυπωτών 

άσπρο χρώμα, 
διαστάσεις: Α4 

 σετ 
100φύλλων   5   

10 Χάρακες πλαστικοί, μήκος: 20cm τεμάχια   10   

11 Ψαλίδια πλαστική λαβή τεμάχια   20   

12 
LEXMARK B 2865 
DW (B280HA0 B280HA0 (15000 page) τεμάχια 2 

 


