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ΠΡΟΣΙΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔ1ΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την άμεση  κάλυψη των αναγκών του Τμήματος ΑποΘήκης του Δήμου  Βόλου  σε γραφική ύλη  και
φωτοαντιγραφικό χαρτί απαιτείται η προμήθεια των παρακάτω ειδών :

Α/Α Περιγραφή ειδών Ποσότητα ΤΙμή Σύνολο

1

Ντοσιέ   Α4   με  διαφανή   εξώφυλλο   και   έλασμα   για   την

100 0,29

129,00

συγκράτηση   των   εγγράφων   και   αδιαφανές   οπ1σθόφυλλο
πλαστικό σε διάφορα χρώματα

2
Ανταλλακτικά     ημεροδεικτών     επιτραπέζιων     γυριστών

400 1,10 440,00ημερήσιων nμερολογίων για το έτος 2020.

3
Η μερολόΥιοiιτζέντα         η μ ε ρ ήσι ο         δετό         ενδει κτι κών

90 3,30

!297,ΟΟ

διαστάσεων 17 χ 24 cm (+/-3cm) για το έτος 2Ο20.

15

Σύρματα συρραπτικού  Νο 24/6  (πλάτος  12mm)  σχήματος
30 0,70 21,00"Π" σε κουτί 1 ΟΟΟτεμ

ί6

Σύρματα  συρραπτικού  Νο  64  (πλάτος  6mm),  σχήματος
30 0,90 27,00"Π" σε κουπ 20ΟΟτεμΧαρτίΑ4.Φωτοτυπικό χαρτί Α4 λευκό,  σε δεσμιδες των 500

1!               8

320

ίIί1!1                                  3,4

!1(    1`088,ΟΟ

φύλλων,   με   βάρους   80gΓ/m2.    Κατάλληλο   για   εκτυπωτές
ι n Κj et,             |αser,             φωτοαντιγραφι κά             μ ηχαν ή ματα ,
πολυμηχανήματα   και   μηχανήματα   τηλεομοιοτυπίας   (φαξ),
για την απ' ευθειας φωτοεκτύπωση και από τις δυο όψεις.  Ο1
ακμές  του  κάθε  φύλλου  δεν  Θα  πρέπει  να  παρουσιάζουν
γραμμώσεις  (γρέζια),  ενώ  κάθε  φύλλο  Θα  αποχωρίζεται  με
ευχέρεια  από την δεσμίδα.  Η  επιφάνεια των φύλλων πρέπει
να  ειναι  ματ,  λεία,  χωρίς τσαλακώματα,  μηχανικές  κακώσεις
όπως   πτυχές,    αποξέσεις,    σχισμές,    στίγματα,    ώστε    να
περνάει  χωρίς  προβλήματα  από  τα  μηχανήμαται   να  μην
αφήνει   χνούδι,   καθώς   και   κατά   την  έξοδο   του   από   αυτά
βΥαινει  χωρίς καμπυλότητες,  η δε κοπή  του  να είναι εντελώς
λεία.  Τα χαρτιά Θα είναι  συσκευασμένα σε δεσμίδες των 500
φύλλων,     περιτυλ1γμένες    με    αδ|άβροχο    χαρτι    για    την
προστασία  του  χαρτιού  από  την  υΥρασία  και  ανά  πέντε  (5)
δεσμίδες   σε   χαρτοκιβώτια   καταλλήλως   σφραγισμένα   και
δεμένα.    Στο   περιτύλιγμα    κάθε   δεσμίδας   Θα   πρέπει    να
γράφονται   με   ευκρινή   και   ανεξίτηλο   τρόπο   το   είδος   του
χαρτιού,  οι  διαστάσεις,  ο αριθμός των φύλλων,  το  βάρος σε
γραμμάρια  καθώς και  ότι άλλο είναι  κατάλληλο για τη  χρήση
τΟυ Χαοτιού

Σύνολο 1 `902,ΟΟ

ΦΠΑ 24% 456,48

Γενικό Σύνολο ι   2.358,48



Ανάδοχος Θα cιναδειχθεί αυτός που Θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ (€), α\rά είδοc

Το  κόστος  της  εν  λόγω προμήθειας  Θα  βαρύνει  τους    ΚΑ.10 6612.101  «Προμήθεια  γραφικής  ύλης
και λοιπών υλικών γραφείου»  και  Κ Α  10 6613102 «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού».

Η  παοάδοσn  των παοαπάνω  ειδών  απαιτείται  να  νίνει  άυεσα  μετά  την  απόφαση  ανάθεσης  του
αρμόδιου Αντιδημάρχου  και  όχι πέραν της 27/12/2019.

Παρακαλείσθε να  καταθέσετε την προσφορά σας στο
πλήρη στοιχεία της εταιρείας σας έωt τnν 29η Νοειιβ[

Προμηθειών σε κλειστό φάκελο,  με τα
2Ο19 και ώοα 15:ΟΟ υ.υ. Προσφορές που

Θα κατατεθούν μετά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία και ώρα δε Θα γίνουν δεκτές.

Ακολουθεί υπόδειγμα πίνακα οικονομικής προσφοράς.

Η Προ.ι.σταμένη
του Τμήματος Προμηθειών

ΤΞ.:  έ_.
Κεχαiδου Αρετή


