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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς προμήθειας
ηλεκτρονικών υπολογιστών, λοιπού εξοπλισμού, ενός τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος
(FAX), αναλώσιμων και ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Εθνικού Οργανισμού
Εξετάσεων»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων» (ΦΕΚ 19 Α΄/1995), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Την Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών – Ανταγωνιστικότητας – Ναυτιλίας με αρ.
πρωτ. Π1/3305/10 (ΦΕΚ 1789/Β/12-11-10) που αφορά σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων προμηθειών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 2 παρ.5, 12,
13 και 16 του Ν.2286/95
3. Τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. 35130/739/9-8-2010 Υπουργικής Απόφασης «Αύξηση των
χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δημοσίων
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»,
(ΦΕΚ 1291/Β’/11-8-2010)
4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄/2010), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011: «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση
του έκτου κεφαλαίου του N. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)- Προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204 Α΄/2011), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει
6. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3, του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74
Α΄/2014)
7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
143 Α΄/2014)
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8. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160
Α΄/2014),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
9. Τις διατάξεις του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α΄/2015)
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.) (ΦΕΚ
150Α΄/2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
194Α’/2010)
12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων»(ΦΕΚ 181 Α΄/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α΄/22-092015)
14. Την αριθ. Π1/2380/18-12-2012 Κ.Υ.Α.: «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 3400
Β΄/2012)
15. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/Α΄/2013), «Εθνικός Οργανισμός
Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του Ν.4264 (ΦΕΚ 118/Α΄/2014)
και συγκεκριμένα:
α. της παρ. 1, περί σύστασης της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής
β. της παρ. 6γστ, όπου καθορίζεται ο Πρόεδρος είναι Διατάκτης των δαπανών της
Αρχής
16. Την Υπουργική Aπόφαση με αρ. πρωτ. Φ253/18800/Β6/10-02-2014(ΦΕΚ ΥΟΔΔ67)
«Ορισμός Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων»
17. Την με αρ. πρωτ. Φ251/141156/Β6/08-09-2014, (ΦΕΚ 579/ΥΟΔΔ), Aπόφαση «Συγκρότηση
Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)»
18. Το απόσπασμα της με αρ. 3/26-3-2015 Πράξης του Συμβουλίου του Ε.Ο.Ε. με θέμα:
«Έγκριση υλοποίησης προμήθειας Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού γραφείου για τη λειτουργία
του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων»
19. Την με αρ. πρωτ. 212/22-5-2015 Απόφαση του Ε.Ο.Ε. για μεταφορά πίστωσης από τον
πίστωσης από τους ΚΑΕ0841 ΚΑΕ0845 και ΚΑΕ1713 στον ΚΑΕ1723 του Ε.Φ.19-150
οικονομικού έτους 2015 (ΑΔΑ: 72ΚΒ465φθ3-Φ0Χ)
20. Το με ΑΔΑΜ: 15REQ002857633 Πρωτογενές Αίτημα του Ε.Ο.Ε. για την προμήθεια Η/Υ και
λοιπού εξοπλισμού γραφείου
21. Το με ΑΔΑΜ: 15REQ003028487 Πρωτογενές Αίτημα του Ε.ΟΕ. για την προμήθεια ενός
τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος
22. Το με ΑΔΑΜ: 15REQ003096394 Πρωτογενές Αίτημα του Ε.ΟΕ. για την προμήθεια
αναλώσιμων και ειδών γραφικής ύλης
23. Την με αρ. πρωτ. 270/15-6-2015 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια Η/Υ
και λοιπού εξοπλισμού γραφείου (ΑΔΑ: ΒΖΛ3465ΦΘ3-ΞΩΡ και ΑΔΑΜ: 15REQ002857699) η
οποία καταχωρήθηκε με α/α 50404 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της
Υ.Δ.Ε. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
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24. Την με αρ. πρωτ. 271/15-6-2015 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για ένα
τηλεομοιοτυπικό μηχάνημα (FAX) (ΑΔΑ: 73ΠΟ465ΦΘ3-ΓΑ2 και ΑΔΑΜ: 15REQ003028587)
η οποία καταχωρήθηκε με α/α 50405 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της
Υ.Δ.Ε. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
25. Την με αρ. πρωτ. 190/11-5-2015 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια
χαρτιού, γραφικών ειδών και συναφών υλικών (ΑΔΑ:ΩΝΗΕ465ΦΘ3-ΦΘΘ ΑΔΑΜ:
15REQ003096415) η οποία καταχωρήθηκε με α/α 40574 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
26. Την ανάγκη προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών, λοιπού εξοπλισμού γραφείου, ενός
τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), αναλώσιμων και ειδών γραφικής ύλης για την
κάλυψη των αναγκών του Ε.Ο.Ε., ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της
Υπηρεσίας
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Προσκαλούμε
όλους τους ενδιαφερομένους, προκειμένου να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά,
μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την πρόσκληση αυτή, για την προμήθεια ηλεκτρονικών
υπολογιστών, λοιπού εξοπλισμού ενός τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), αναλώσιμων και
ειδών γραφικής ύλης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Ε.Ο.Ε., όπως αναλύονται
στις κάτωθι πέντε ομάδες ειδών, ως εξής:
α) Για την ΟΜΑΔΑ 1 – Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
H συνολική δαπάνη ομάδος ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο ποσό των έντεκα χιλιάδων εκατόν
είκοσι ενός ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών # 11.121,95 € # πλέον Φ.Π.Α. 23%
(2.558,05 €), σύνολο με Φ.Π.Α. δεκατριών χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ # 13.680,00 € #.
Περιγραφή είδους
Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
12 Επιτραπέζιοι Ηλεκτρονικοί
Υπολογιστές
12 Οθόνες Η/Υ
3 ασπρόμαυροι εκτυπωτές
LASER
1 Σαρωτής (scanner)
1 βιντεοπροβολέας (projector)
1 Διαδικτυακή Κάμερα (web
camera)
1 εκτυπωτής ψεκασμού
έγχρωμος

Προϋπολογισμός χωρίς
Φ.Π.Α.
11.121,95€

Προϋπολογισμός με
Φ.Π.Α.
13.680,00€

β) Για την ΟΜΑΔΑ 2 – ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ:
H συνολική δαπάνη ομάδος προϋπολογίζεται κατά μέγιστο στο ποσό των διακοσίων δεκαεννέα
ευρώ και πενήντα ένα λεπτών # 219,51€ # πλέον Φ.Π.Α. 23% (50,49€), σύνολο με Φ.Π.Α.
διακοσίων εβδομήντα ευρώ # 270,00 € #.
Περιγραφή είδους
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ(Fax)

Προϋπολογισμός
χωρίς Φ.Π.Α.
219,51 €

Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.
270,00 €
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γ) Για την ΟΜΑΔΑ 3 – ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4:
H συνολική δαπάνη ομάδος προϋπολογίζεται κατά μέγιστο στο ποσό των διακοσίων σαράντα
τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών # 243,90€ # πλέον Φ.Π.Α. 23% (56,10€), σύνολο με Φ.Π.Α.
τριακοσίων ευρώ # 300,00 € #.
Περιγραφή είδους
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4

Προϋπολογισμός
χωρίς Φ.Π.Α.

243,90€

Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.

300,00€

δ) Για την ΟΜΑΔΑ 4 – ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ:
H συνολική δαπάνη ομάδος προϋπολογίζεται κατά μέγιστο στο ποσό των εκατόν τριάντα ευρώ και
οκτώ λεπτών # 130,08 € # πλέον Φ.Π.Α. 23% (29,92€), σύνολο με Φ.Π.Α. εκατόν εξήντα ευρώ #
160,00 € #.
Περιγραφή είδους
ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Προϋπολογισμός
χωρίς Φ.Π.Α.

130,08 €

Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.

160,00 €

ε) Για την ΟΜΑΔΑ 5 – ΕΙΔΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:
H συνολική δαπάνη ομάδος προϋπολογίζεται κατά μέγιστο στο ποσό των εκατόν ενενήντα πέντε
ευρώ και δώδεκα λεπτών # 195,12 € # πλέον Φ.Π.Α. 23% (44,88€), σύνολο με Φ.Π.Α. διακοσίων
σαράντα ευρώ # 270,00 € #.
Περιγραφή είδους
ΕΙΔΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Προϋπολογισμός
χωρίς Φ.Π.Α.

195,12 €

Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.

240,00 €

Η παράδοση των υπό προμήθεια προϊόντων από τον Ανάδοχο θα γίνει στην έδρα της
Αναθέτουσας Αρχής – Ε.Ο.Ε., επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Στην έγγραφη προσφορά του ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα αναλαμβάνει ρητώς τη δέσμευση
ότι θα εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην
παρούσα Πρόσκληση. Έξοδα μεταφοράς και μετακίνησης, που μπορεί να προκύψουν,
επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. Γίνονται δεκτές προσφορές για μια ή περισσότερες ομάδες των υπό
προμήθεια ειδών, σύμφωνα πάντα με τους επιμέρους προϋπολογισμούς, όπως αναφέρονται στην
παρούσα πρόσκληση.
Δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για
μέρος μόνο των ζητουμένων ειδών μιας Ομάδος. Επίσης, θα πρέπει να αναγράφεται χρόνος ισχύος
της προσφοράς εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση.
Η ανάθεση του έργου θα πραγματοποιηθεί στον προσφέροντα με το χαμηλότερο συνολικό
κόστος προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α., εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.
Μετά την κατακύρωση της προμήθειας ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα στο χρόνο
που ορίζεται από την ανακοίνωση κατακύρωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
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Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την πλήρη ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της
προμήθειας, την προσκόμιση εκ μέρους του προμηθευτή των σχετικών παραστατικών και την
ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής του σχετικού φακέλου από τον Ε.Ο.Ε. προς την αρμόδια
για την πληρωμή Υ.Δ.Ε.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, τον πίνακα προδιαγραφών – φύλλο συμμόρφωσης ανά
ομάδα ειδών του Παραρτήματος Α΄ που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. Η Οικονομική
Προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί με τη συμπλήρωση του πίνακα ανά ομάδα ειδών του
Παραρτήματος Β΄, το οποίο επίσης επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση ως αναπόσπαστο
τμήμα της.
Σημειώνεται ότι στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται: Ημερομηνία, Υπογραφή & Σφραγίδα και τα Στοιχεία του προσφέροντα:
Επωνυμία, Έδρα, ΑΦΜ, Νόμιμος Εκπρόσωπος και Υπογράφων της Οικονομικής Προσφοράς της
παρούσης, τηλέφωνο επικοινωνίας και αριθμός τηλεομοιοτυπίας.
Επίσης, η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.
1599/1986, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Υποψηφίου Αναδόχου στην οποία θα
δηλώνονται τα εξής:
α) τα στοιχεία της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν,
β) ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
− δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην
περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/2007,
− δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες καταστάσεις στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.
2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/2007,
− είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3)
του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/2007,
− είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα,
κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3)
του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/2007,
− δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου 6 του ΠΔ118/2007.
γ) ότι όλα τα στοιχεία που δηλώνει και υποβάλλει με την παρούσα προσφορά είναι αληθή και
ακριβή,
δ) ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στη διαδικασία με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν
μαζί με την προσφορά Παραστατικό Εκπροσώπησης.
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λοιπού εξοπλισμού
ενός τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), αναλώσιμων και ειδών γραφικής ύλης δεν δύναται
να υπερβεί το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (14.650,00€)
συμπεριλαμβανομένου του εκάστοτε αναλογούντος Φ.Π.Α. και κρατήσεων, ως ακολούθως:
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Προϋπολογισμός που βαρύνει Προϋπολογισθείσα δαπάνη 13.680,00 € με Φ.Π.Α.
τον Τακτικό Προϋπολογισμό ΚΑΕ 1723: Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και
Εξόδων του Ε.Ο.Ε., οικονομικού εκτυπωτών -Ομάδα 1
έτους 2015, Ειδικού Φορέα 19- Προϋπολογισθείσα δαπάνη 270,00 € με Φ.Π.Α.
150
ΚΑΕ 1713: Προμήθεια τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος Ομάδα 2
Προϋπολογισθείσα δαπάνη 700,00 € με Φ.Π.Α.
ΚΑΕ 1111: Προμήθεια αναλωσίμων και ειδών γραφικής
ύλης-Ομάδα 3, 4 και 5

Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη
«Υποβολή προσφοράς (να αναφέρεται και η ομάδα των προς προμήθεια ειδών για την οποία
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υποβάλλεται η προσφορά)» έως και τη Τρίτη 06/10/2015 και ώρα 14:30, στην έδρα του Εθνικού
Οργανισμού Εξετάσεων, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, 3ος όροφος, Γραφείο
3089. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο γραφείο 3089, 3ος όροφος, την Τετάρτη
07/10/2015 και ώρα 12:30. Οι συμμετέχοντες μπορούν εφόσον επιθυμούν να παρευρεθούν στο
άνοιγμα των προσφορών.
Για παροχή πληροφοριών σχετικών με την πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-3443887.
Η παρούσα Πρόσκληση με τα παραρτήματα βρίσκεται δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του
Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, στο σύνδεσμο:
http://eoe.minedu.gov.gr/index.php/prokirikseis, καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο
Δημοσίων
Συμβάσεων
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.),
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
http://www.eprocurement.gov.gr, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY Ε.Ο.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΟΜΑΔΑ 1: Πίνακας Προδιαγραφών – Φύλλο Συμμόρφωσης
Α/Α
1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(ΝΑΙ-ΟΧΙ)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (Επιτραπέζιος Η/Υ - Σταθμός Εργασίας – Workstation) - 12 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Να αναγράφεται το μοντέλο
ΝΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
Ταχύτητα Ρολογιού
>= 3,3 GHz
Αριθμός Πυρήνων
>=2
ΜΝΗΜΗ RAM
Τεχνολογία Μνήμης
≥ DDR3
Μέγεθος Εγκατεστημένης Μνήμης
≥ 4 GB
Θέσεις Μνήμης
≥2
ΘΥΡΕΣ Ι/Ο
Θύρες USB Συνολικά
Θύρες USB Front
Θύρες USB Rear
Θύρες USB 3.0
Θύρες PCI Express

≥6
≥2
≥4
≥2
≥1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
Χωρητικότητα
Τύπος διασύνδεσης
Ταχύτητα περιστροφής

≥ 500 GB
SATA
≥ 7200rpm

ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
Τύπος
Τύπος διασύνδεσης
Μνήμη γραφικών

Αυτόνομη
PCI Express
≥ 1GB

ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΗΧΟΥ
Δικτύου
Ήχου
ΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΟ
Οπτικό Μέσο

on board Ethernet 10/100/1000
on board Hi-Definition audio
DVD±RW

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
Πληκτρολόγιο
Ποντίκι

ΝΑΙ
Οπτικό δύο πλήκτρων με τροχό κύλισης

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Λειτουργικό Σύστημα

Επιπρόσθετο Λογισμικό

Windows 10 Professional 64 bit Ελληνική
Έκδοση, που να συνοδεύεται από την επίσημη
άδεια χρήσης του λειτουργικού
Microsoft Office 2013 ακαδημαϊκή έκδοση που
να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια χρήσης
του λειτουργικού

ΕΓΓΥΗΣΗ
Διάρκεια εγγύησης

≥ 2 έτη

Τύπος εγγύησης

Εγγύηση on-site κατασκευάστριας εταιρίας που
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να παρέχει επιτόπια επίσκεψη την επόμενη
εργάσιμη ημέρα συμπεριλαμβανομένων των
ανταλλακτικών και της εργασίας
Εγγύηση ≥ 2 έτη
Να περιλαμβάνεται το καλώδιο σύνδεσης στο
δίκτυο πληροφορικής
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Άλλα χαρακτηριστικά

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Οι Η/Υ θα εγκατασταθούν στα γραφεία του Ε.Ο.Ε. και θα συνδεθούν στους servers του Υπουργείου
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ιδιαιτερότητες και τις παραμέτρους του υπάρχοντος δικτύου.
2

3

4

ΟΘΟΝΗ – 12 ΤΕΜΑΧΙΑ
Τύπος οθόνης
Μέγεθος Οθόνης

LED
≥ 21,5’

Ανάλυση

≥ 1920x1080

Φωτεινότητα

≥ 250 cd/m²

Χρόνος Απόκρισης

<=5ms

Λόγος Αντίθεσης
Διάρκεια εγγύησης

≥ 1000:1
≥ 2 έτη

Άλλα χαρακτηριστικά

Ενσωματωμένα ηχεία ≥ 2 Watt

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ – 3 ΤΕΜΑΧΙΑ
Να αναγραφεί ο κατασκευαστής και το
μοντέλο
Τύπος

ΝΑΙ
Laser Μονόχρωμος

Συνδεσιμότητα

1xUSB 2.0 και Θύρα Ethernet

Μέγεθος Εκτύπωσης

Α4

Ταχύτητα εκτύπωσης

>= 30 ppm

Ανάλυση Εκτύπωσης
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης

1200 dpi
ΝΑΙ

Μηνιαίος κύκλος εργασίας

30.000 σελίδες

Να αναφερθεί ο τύπος της εγγύησης και
η διάρκειά της
Άλλα χαρακτηριστικά

ΝΑΙ με διάρκεια ≥ 1 έτους

ΣΑΡΩΤΗΣ (SCANNER) – 1 ΤΕΜΑΧΙΟ
Να αναγραφεί ο κατασκευαστής και το
μοντέλο
Τύπος Σαρωτή

Να συμπεριλαμβάνεται και το αντίστοιχο
αυθεντικό toner μέγιστης διάρκειας που
προβλέπεται για τη συσκευή

ΝΑΙ
Επίπεδης επιφάνειας, ADF

Συνδεσιμότητα

1xUSB 2.0

Σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα

ΝΑΙ

OCR

ΝΑΙ

Διαστάσεις Σάρωσης

Α4

Αυτόματος τροφοδότης

≥ 50 Φύλλων

Ανάλυση Σάρωσης

≥ 600dpi

Ταχύτητα Σάρωσης αυτόματου
τροφοδότη εγγράφων (ασπρόμαυρες

≥ 8 σελίδες/λεπτό
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σελίδες)
Να αναφερθεί ο τύπος της εγγύησης και
η διάρκειά της

ΝΑΙ με διάρκεια ≥ 1 έτους

15PROC003107238 2015-09-30

5

6

7

PROJECTOR – 1 ΤΕΜΑΧΙΟ
Να αναγραφεί ο κατασκευαστής και το
μοντέλο
Τύπος

ΝΑΙ
SVGA

Ανάλυση

>= 800 x 600

Color Light Output

>= 3000 lumens

White Light Output

>= 3000 lumens

Διάρκεια ζωής της λάμπας

10.000 ώρες

Αντίθεση

15.000:1

Να αναφερθεί ο τύπος της εγγύησης και
η διάρκειά της

ΝΑΙ με διάρκεια ≥ 2 ετών για την συσκευή,
ειδικά για την λάμπα ελάχιστη εγγύηση ≥ 1
έτους ή 1000ώρες

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ – 1 ΤΕΜΑΧΙΟ
Να αναγραφεί ο κατασκευαστής και το
μοντέλο

ΝΑΙ

Τύπος

Inkjet Έγχρωμος

Συνδεσιμότητα

USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi

Μέγεθος Εκτύπωσης

Α4

Ταχύτητα εκτύπωσης

>= 34 ppm

Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
Ανάλυση Εκτύπωσης

ΝΑΙ
>= 4800 x 1200 dpi

Μηνιαίος κύκλος εργασίας

>= 35.000 σελίδες

Να αναφερθεί ο τύπος της εγγύησης και
η διάρκειά της

ΝΑΙ - on site ≥ 3 έτη

Άλλα χαρακτηριστικά

Να συμπεριλαμβάνεται και το αντίστοιχο
αυθεντικό toner μέγιστης διάρκειας που
προβλέπεται για τη συσκευή

WEB CAMERA – 1 ΤΕΜΑΧΙΟ
Να αναγραφεί ο κατασκευαστής και το
μοντέλο

ΝΑΙ

Λειτουργιες κάμερας

≥ 5.0 megapixels

Ανάλυση Βίντεο

≥ 1280 x 720 p

High Definition Video

Ναι

Μικρόφωνο

Ενσωματωμένο
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Εγγύηση

≥ 1 έτους
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ΟΜΑΔΑ2: Πίνακας Προδιαγραφών – Φύλλο Συμμόρφωσης
Α/Α

1.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(ΝΑΙ-ΟΧΙ)

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (ΦΑΞ) 1 τεμάχιο
Τεχνολογία εκτύπωσης

Laser

Τρόπος κλήσης

Τονικό

Μέγεθος

Α4

Τύπος Εκτύπωσης

Μονόχρωμη

Χωρητικότητα Χαρτιού

≥ 100 Φύλλα

Φωτοαντιγραφικό

ΝΑΙ

Ανοιχτή Ακρόαση

ΝΑΙ

Αναγνώριση Κλήσης

ΝΑΙ

Ταχύτητα Μεταβίβασης

≥ 12 sec / σελίδα

Διαδοχική πολλαπλή αποστολή

ΝΑΙ

LCD οθόνη με ελληνικό μενού

ΝΑΙ

Εγγύηση καλής λειτουργίας κατασκευαστή (να αναφέρεται ο
χρόνος και οι όροι)
Η συσκευή πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με
ανακοίνωση εντός των τελευταίων 12 μηνών πριν την
ημερ/νία κατάθεσης της προσφοράς, να κυκλοφορεί στην
αγορά, και να μην έχει ανακοινωθεί η αντικατάστασή της

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΜΑΔΑ 3: Πίνακας Προδιαγραφών –Φύλλο Συμμόρφωσης
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(ΝΑΙ-ΟΧΙ)

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 (ΚΑΕ: 1111) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΗΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ €300,00 ΜΕ Φ.Π.Α.
ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ Α4 (δεσμίδα των 500 φύλλων) 100
ΔΕΣΜΙΔΕΣ

*

*ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4
Το υπό προμήθεια χαρτί :
1. Να είναι Α4 διαστάσεων 21,0 x 29,7 εκ. ά.
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2. Να είναι μονόφυλλο και κατάλληλο για την απ’ ευθείας φωτοεκτύπωση του πρωτοτύπου και
από τις δυο όψεις του.
3. Να έχει σύνθεση χημικού πολτού 100%.
4. Να έχει χρώμα λευκό ματ (110-135 CIE, D65 ).
5. Να έχει βάρος 80 gr./Μ² ± 4 gr. (κατά ΤΑΡΡΙ).
6. Να έχει Πάχος 92-106 mm (κατά ΤΑΡΡΙ).
7. Το κόψιμο των φύλλων κάθε δεσμίδας πρέπει να είναι τελείως λείο και να μην παρουσιάζει
γραμμώσεις.
8. Να είναι κατάλληλο για φωτοτυπίες και εκτυπώσεις μαυρόασπρες και έγχρωμες σε εκτυπωτή
Laser & inkjet, φωτοτυπικά μηχανήματα υψηλής ταχύτητας και να περνά από το μηχάνημα χωρίς
να αφήνει χνούδι.
9. Στο περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να γράφονται με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο :
Το είδος του χαρτιού,
Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή,
Οι διαστάσεις των φύλλων,
Ο αριθμός τους και
Το βάρος (gr/m²).
10. Να μην απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις ή ειδική μεταχείριση κατά την αποθήκευση σε
συνθήκες γραφείου, ούτε να επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης ή να
παρουσιάζει ευαισθησία στον κανονικό φωτισμό γραφείου.
11. Τα φωτοαντίγραφα να είναι ευκρινή και να μην αλλοιώνονται.
12. Το χαρτί θα πρέπει να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 φύλλων, ο αριθμός των
φύλλων να είναι ακριβής, χωρίς σχισμένα ή ελαττωματικά και να είναι όλα τα φύλλα της ίδιας
διάστασης, ποιότητας και κατηγορίας.
13. Τα φύλλα κάθε δεσμίδας να είναι κομμένα με ηλεκτρονικό τρόπο έτσι ώστε το κόψιμο να
είναι τελείως λείο και να μην παρουσιάζει επικολλημένα ρινίσματα χαρτιού.
14. Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με χαρτί το οποίο να έχει υποστεί επεξεργασία
αδιαβροχοποιήσεως, τουλάχιστον εσωτερικά και κατά προτίμηση και εξωτερικά, έτσι ώστε να
προστατεύεται από την υγρασία του περιβάλλοντος κατά τη μετακίνησή του ή στους χώρους όπου
φυλάσσεται. Το χαρτί περιτυλίγματος θα πρέπει επίσης να έχει ικανή αντοχή έτσι ώστε να αντέχει
στις διακινήσεις με τα συνηθισμένα μέσα μεταφοράς και τις φορτοεκφορτώσεις. Οι δεσμίδες
τέλος, να είναι συσκευασμένες σε κιβώτια από χαρτόνι.
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ΟΜΑΔΑ 4: Πίνακας Προδιαγραφών –Φύλλο Συμμόρφωσης
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(ΝΑΙ-ΟΧΙ)

ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΚΑΕ: 1111) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΗΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ €160,00 ΜΕ Φ.Π.Α.
1

Γομολάστιχα μεσαίου μεγέθους (λευκή) (20 Τεμάχια)

*1

2

Διορθωτικό υγρό 20 ml (15 Τεμάχια)

*2

3

Διαλυτικό υγρό 20 ml (15 Τεμάχια)

*2

4

Μαρκαδόροι υπογράμμισης (κίτρινο) με τύπο μύτης πλακέ
και γραφή 5mm (5 Τεμάχια)

5
6
7

Μαρκαδόροι υπογράμμισης (πορτοκαλί) με τύπο μύτης πλακέ
και γραφή 5mm (5 Τεμάχια)
Μαρκαδόροι υπογράμμισης (πράσινο) με τύπο μύτης πλακέ
και γραφή 5mm (5 Τεμάχια)
Σελοτέιπ (19mm x 33m), τύπος: απλό διαφανές ( 12 Τεμάχια)
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8

Θήκες για σελοτέιπ (6 Τεμάχια)
Στυλό διαρκείας με μπίλια 1.0mm κόκκινο
( 50 Τεμάχια)
15PROC003107238
2015-09-30

9
10

Στυλό διαρκείας με μπίλια 1.0mm μπλε ( 50 Τεμάχια)

11

Στυλό διαρκείας με μπίλια 1.0mm μαύρο ( 50 Τεμάχια)
Μολύβια (20 Τεμάχια)

12
13

Ξύστρες μεταλλικές (12 Τεμάχια)

*1. Όσον αφορά το Νο. 1 είδος «Γομολάστιχα μεσαίου μεγέθους (λευκή)». Να είναι
λευκή, απαλή στο χαρτί ώστε να μην προκαλούνται φθορές ή μουτζούρες στα έγγραφα.
*2. Όσον αφορά τα είδη Νο. 2 «διορθωτικό υγρό 20 ml» και Νο. 3 «διαλυτικό υγρό 20
ml», δύναται να κατατεθεί και προσφορά είδους «σετ 2 τεμαχίων: Διορθωτικό
+διαλυτικό», ίσης ποσότητας (1.200 σετ 2 τεμ.) και τιμή μονάδος μικρότερη από
0,54€/σετ.

ΟΜΑΔΑ 5: Πίνακας Προδιαγραφών –Φύλλο Συμμόρφωσης
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(ΝΑΙ-ΟΧΙ)

ΕΙΔΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΚΑΕ: 1111) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΗΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ €240,00
ΜΕ Φ.Π.Α.
1

Αποσυνδετήρες εγγράφων (καβουράκι) (15 Τεμάχια)

2

Διατρητήρες (περφορατέρ) 16 φύλλων με οδηγό (5
Τεμάχια)

3

Κλιπς μεταλλικά Νο 4 μαύρα 1 Κουτάκι (10 Τεμαχίων)

*2

4

Κλιπς μεταλλικά Νο 5 μαύρα 1 Κουτάκι (10 Τεμαχίων)

*2

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

*1

Συνδετήρες ανοξείδωτοι μεταλλικοί Νο 50 (15 κουτάκια 100
τεμ.)
Συνδετήρες ανοξείδωτοι μεταλλικοί Νο 78 (15 κουτάκια 50
τεμ.)
Συνδετήρες ανοξείδωτοι μεταλλικοί (όχι νίκελ) Νο 3 (15
κουτάκια 100 τεμ.)
Συρραπτική μηχανή τύπου romeo maestri Νο 64 ή
ισοδύναμη
(5 Τεμάχια)
Συρραπτική μηχανή τύπου romeo maestri Νο 126 ή
ισοδύναμη (5 Τεμάχια)
Σύρματα συρραφής τύπου maestri 1000 126 (24/6) ή
ισοδύναμα (24 κουτάκια)
Σύρματα συρραφής τύπου maestri 1000 Νο 64 ή ισοδύναμα
(24 κουτάκια)
Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική επένδυση & θήκη στη
ράχη 4/32 μπλε (4 Τεμάχια)
Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική επένδυση & θήκη στη
ράχη 8/32 μπλε (10 Τεμάχια)
Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική επένδυση & θήκη στη
ράχη 4/32 κίτρινο (4 Τεμάχια)

12/16

15
16
17

Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική επένδυση & θήκη στη
ράχη 8/32 κίτρινο (10 Τεμάχια)
Αυτοκόλλητο χαρτί 76χ76mm (100 φύλλων) τύπου Post-it ή
ισοδύναμο (15 Τεμάχια)
Αυτοκόλλητο χαρτί 76χ51χmm (100 φύλλων) τύπου Post-it ή
ισοδύναμο (15 Τεμάχια)

15PROC003107238 2015-09-30

*1. Όσον αφορά το Νο. 1 είδος «Αποσυνδετήρες εγγράφων (τανάλια)». Το υλικό
κατασκευής να είναι μέταλλο καλής ποιότητας και αντοχής. Δαγκάνα με ελατήριο. Τύπου
Roma Top.
*2. Όσον αφορά τα είδη Νο.8 «Κλιπς μεταλλικά Νο. 4 μαύρα» και Νο.9 «Κλιπς
μεταλλικά Νο. 5 μαύρα», ζητούνται τεμάχια και όχι κουτιά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ
ΟΜΑΔΑ 1-Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΠΑ [€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]

ΣΥΝΟΛΟ
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ΟΜΑΔΑ 2: ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 2015-09-30
Ποσότητα
15PROC003107238
Α/Α
1

ΟΜΑΔΑ2: Τηλεομοιοτυπικό
μηχάνημα
Τηλεομοιοτυπικό μηχάνημα
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α.
Τελικό Σύνολο με Φ.Π.Α.

1

Μονάδα
Μέτρησης

Σύνολο προ
Φ.Π.Α.

Τεμάχιο

ΟΜΑΔΑ 3: ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
Α/Α
1

Α/Α
1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13

ΟΜΑΔΑ 3: Φωτοαντιγραφικό χαρτί
Α4
Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α.
Τελικό Σύνολο με Φ.Π.Α.

Ποσότητα

Μονάδα
Μέτρησης

100

Δεσμίδες

ΟΜΑΔΑ 4: ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
Ποσότητα
Μονάδα
Μέτρησης
ΟΜΑΔΑ 4: ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Γομολάστιχα μεσαίου μεγέθους
20
Τεμάχια
(λευκή)
Διορθωτικό υγρό 20 ml
15
Τεμάχια
Διαλυτικό υγρό 20 ml
15
Τεμάχια
Μαρκαδόροι υπογράμμισης (κίτρινο)
5
Τεμάχια
με τύπο μύτης πλακέ και γραφή 5mm
Μαρκαδόροι υπογράμμισης
5
Τεμάχια
(πορτοκαλί) με τύπο μύτης πλακέ και
γραφή 5mm
Μαρκαδόροι υπογράμμισης
5
Τεμάχια
(πράσινο) με τύπο μύτης πλακέ και
γραφή 5mm
Σελοτέιπ (19mm x 33m), τύπος: απλό
12
Τεμάχια
διαφανές
Θήκες για σελοτέιπ
6
Τεμάχια
Στυλό διαρκείας με μπίλια 1.0mm
50
Τεμάχια
κόκκινο
Στυλό διαρκείας με μπίλια 1.0mm
50
Τεμάχια
μπλε
Στυλό διαρκείας με μπίλια 1.0mm
50
Τεμάχια
μαύρο
Μολύβια γραφίτη ξύλινα μαύρα
20
Τεμάχια
σκληρότητα ΗΒ
Ξύστρες μεταλλικές
12
Τεμάχια
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α.

Σύνολο προ
Φ.Π.Α.

Σύνολο προ
Φ.Π.Α.
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Τελικό Σύνολο με Φ.Π.Α.
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ΟΜΑΔΑ 5: ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16
17

ΟΜΑΔΑ 5: ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Αποσυνδετήρες εγγράφων
(καβουράκι)
Διατρητήρες (περφορατέρ) 16
φύλλων με οδηγό
Κλιπς μεταλλικά Νο 4 μαύρα
Κλιπς μεταλλικά Νο 5 μαύρα
Συνδετήρες ανοξείδωτοι μεταλλικοί
Νο 50 (100 Τεμαχίων)
Συνδετήρες ανοξείδωτοι μεταλλικοί
Νο 78 (50 Τεμαχίων)
Συνδετήρες ανοξείδωτοι μεταλλικοί
(όχι νίκελ) Νο 3 (100 Τεμαχίων)
Συρραπτική μηχανή τύπου romeo
maestri Νο 64 ή ισοδύναμη
Συρραπτική μηχανή τύπου romeo
maestri Νο 126 ή ισοδύναμη
Σύρματα συρραφής τύπου maestri
1000 126 (24/6) ή ισοδύναμα
Σύρματα συρραφής τύπου maestri
1000 Νο 64 ή ισοδύναμα
Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική
επένδυση & θήκη στη ράχη 4/32 μπλε
Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική
επένδυση & θήκη στη ράχη 8/32 μπλε
Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική
επένδυση & θήκη στη ράχη 4/32
κίτρινο
Κλασέρ από χαρτόνι με πλαστική
επένδυση & θήκη στη ράχη 8/32
κίτρινο
Αυτοκόλλητο χαρτί 76χ76mm (100
φύλλων) τύπου Post-it ή ισοδύναμο
Αυτοκόλλητο χαρτί 76χ51χmm (100
φύλλων) τύπου Post-it ή ισοδύναμο

Ποσότητα

Μονάδα
Μέτρησης

15

Τεμάχια

5

Τεμάχια

1
1
15

Κουτάκι
Κουτάκι
Κουτάκια

15

Κουτάκια

15

Κουτάκια

5

Τεμάχια

5

Τεμάχια

24

Κουτάκια

24

Κουτάκια

4

Τεμάχια

10

Τεμάχια

4

Τεμάχια

10

Τεμάχια

15

Τεμάχια

15

Τεμάχια

Σύνολο προ
Φ.Π.Α.

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α.
Τελικό Σύνολο με Φ.Π.Α.
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