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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια γνήσιων toner και μελανιών
για εκτυπωτές και φωτοτυπικά μηχανήματα για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λήμνου
και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Λήμνου

Η Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου, καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να αποστείλουν ή να
υποβάλλουν εγγράφως μέχρι την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού
της Π.Ε. Λήμνου (Λεωφόρος Δημοκρατίας 34, Μύρινα, Τ.Κ. 81400), σφραγισμένο φάκελο οικονομικής προσφοράς
(Παράρτημα Β της παρούσας) με σφραγίδα και υπογραφή σε κάθε σελίδα του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης,
για την προμήθεια με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης με τις ενδείξεις:


Προσφορά για την προμήθεια γνήσιων toner και μελανιών για εκτυπωτές και φωτοτυπικά
μηχανήματα για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λήμνου καθώς και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Λήμνου.



Αριθμός Πρόσκλησης: 41659/532



Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 12-07-2022 και ώρα 11:00



Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος



Τον αποδέκτη: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή αποστέλλοντας

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ανωτέρω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής
αποστολής, χρόνος κατάθεσης της προσφοράς ορίζεται η ημερομηνία παραλαβής του φακέλου που θα αναγράφεται
ευκρινώς στον φάκελο και η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων
προσφοράς που θα παραλάβει. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα
είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Οι κατατεθείσες προσφορές θα αποσφραγιστούν στο γραφείο του Επάρχου Λήμνου, παρουσία του ιδίου και δύο
Προϊσταμένων Τμημάτων της Π.Ε. Λήμνου, την ίδια εργάσιμη ημέρα, ήτοι 12 Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα
11:30 π.μ.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Λήμνου έτους 2022, Φορέας 1072 ΚΑΕ 1111.0003,
συνολικού ποσού 12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (9.677,42 € άνευ Φ.Π.Α.) σύμφωνα με την Αριθ. Πρωτ.
41157/4103/27-06-2022 (αριθ. εγγραφής 46/02-06-2022) και α/α καταχώρησης 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της
Υπηρεσίας Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου, με ΑΔΑ: Ψ3ΜΛ7ΛΩ-3ΙΚ και ΑΔΑΜ 22REQ010821005.
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Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς:

1. Συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς (Παράρτημα Β) υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα ή
τον νόμιμο εκπρόσωπο της συμμετέχουσας εταιρείας με σφραγίδα της επιχείρησης και μονογραφή σε κάθε σελίδα.
2. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες
διατάξεις, στην οποία πρέπει:
i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν
ii) Να δηλώνεται ότι:
- η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, της οποίας έλαβαν γνώση.
- αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
- δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 74 του Ν.
4412/2016, όπως ισχύει.
3. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες
διατάξεις, από την οποία να προκύπτει ότι ο προμηθευτής δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη Δικαστική
Απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16, ως ισχύει.
Όταν πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικές κεφαλαιουχικές (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικές
(Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αυτή αφορά τους διαχειριστές και όταν πρόκειται για περιπτώσεις Ανωνύμων
Εταιρειών (Α.Ε.) τον διευθύνοντα σύμβουλο.
4. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
5. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
Όλοι οι όροι και εγγυήσεις της παρούσας πρόσκλησης (σελ.4 & 5) είναι υποχρεωτικοί και η μη
πλήρωσή τους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.
Όλα τα ποσά που θα αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά θα αναφέρονται σε Ευρώ αριθμητικώς, με
δύο δεκαδικά ψηφία.
Ο Ανάδοχος θα αναδειχθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής, για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, εφόσον ο κατατιθέμενος φάκελός
του είναι πλήρης ως προς το ανωτέρω περιεχόμενο.
Απαγορεύεται η κατάθεση εναλλακτικών προσφορών.
Εφόσον από την Οικονομική Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις
ημεδαπής ή αλλοδαπής, όμιλοι, συνεταιρισμοί, ενώσεις νομικών ή φυσικών προσώπων, κοινοπραξίες των ανωτέρω
με οποιοδήποτε συνδυασμό που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Διαδικασία - Πληρωμή – Κρατήσεις


Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ανοίγματος προσφορών και μετά την έκδοση Απόφασης απευθείας ανάθεσης, ο
ανάδοχος θα υπογράψει σύμβαση με εκπρόσωπο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αφού προσκομίσει απόσπασμα
Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Προμηθευτής δεν έχει
καταδικαστεί με αμετάκλητη Δικαστική Απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου
73 του Ν.4412/16, ως ισχύει. Όταν πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικές
κεφαλαιουχικές (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αυτή αφορά τους διαχειριστές και όταν
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πρόκειται για περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.


Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται έπειτα από την παραλαβή των ζητούμενων ειδών από την αρμόδια
επιτροπή παραλαβής υλικών και βεβαίωσης εργασιών της Π.Ε. Λήμνου, με σύνταξη σχετικού πρακτικού
παραλαβής και την προσκόμιση από τον προμηθευτή των νόμιμων παραστατικών (τιμολόγια).



Η πληρωμή της αξίας της παρεχόμενης προμήθειας θα γίνεται σε Ευρώ, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος
πληρωμής, με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο
πληρωμής ήτοι βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ, βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ
(εφόσον έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος των εν λόγω βεβαιώσεων που κατέθεσε ο ανάδοχος κατά την υποβολή
οικονομικής προσφοράς), Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (Καταστατικό επιχείρησης/εταιρείας

και

τυχόν

τροποποιήσεις αυτού) και Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ Ισχύουσας Εκπροσώπησης, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού
που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.


Από το καθαρό ποσό της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα παρακρατηθεί υποχρεωτικά φόρος εισοδήματος σε
ποσοστό 4%, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013), καθώς και οι προβλεπόμενες
κρατήσεις:
α) 0,07252 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, ήτοι: 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α.
Χαρτοσήμου 20% και
β) 0,06216% υπέρ Α.Ε.Π.Π., ήτοι: 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α.
Χαρτοσήμου 20%, ενώ δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%.



Εφόσον κατά την ημερομηνία πληρωμής της προμήθειας έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις που
καθορίζονται στο Ν.4412/16, θα γίνεται σχετική επιπλέον παρακράτηση η οποία θα βαρύνει επίσης τον Ανάδοχο.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Λέσβου - Παράρτημα Λήμνου προς
ανάρτηση και ενημέρωση των μελών του, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
www.pvaigaiou@gov.gr (στη θέση «Διαγωνισμοί»), στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου
www.limnos.gr (στη θέση «Προμήθειες – Διαγωνισμοί 2022»), στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) ή χορηγείται από το Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής
Ενότητας Λήμνου, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 34, Μύρινα Λήμνου, Τ.Κ. 81400, τηλ 2254351225 & 2254351238 και
e-mail: mmavraki@lemnos.gr.

Ο Έπαρχος Λήμνου

Άγγελος Βλάττας - Λαμπρινός
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Τα στοιχεία και οι όροι του διαγωνισμού αναλύονται ως κάτωθι:

Α: ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Είδος προμήθειας: τα είδη προς προμήθεια περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Διάρκεια Σύμβασης: Από την υπογραφή της έως τις 15-11-2022
Χρόνος Παράδοσης: αποκλειστικά εντός 10 ημερών έπειτα από έγγραφη ειδοποίηση του Τμήματος Διοικητικού
- Οικονομικού της Π.Ε. Λήμνου που θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Προϋπολογισμός:

Ο

προϋπολογισμός

της

προμήθειας

ανέρχεται

το

ανώτερο

σε

12.000,00 €

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (9.677,42 € άνευ Φ.Π.Α.)

Β: ΟΡΟΙ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατό πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας της παρούσας πρόσκλησης.

2.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

3.

Το είδος και οι ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες των
Υπηρεσιών της Π.Ε. Λήμνου και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Λήμνου. Ο χρόνος παράδοσης των προς προμήθεια ειδών
ορίζεται σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της έγγραφης παραγγελίας
που αποστέλλεται στον ανάδοχο. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν τα είδη εντός της προθεσμίας που
ορίζεται ως άνω, ο προμηθευτής υποχρεούται με υπεύθυνη δήλωση να δικαιολογήσει την καθυστέρηση της
παράδοσης, ειδάλλως η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως.

4.

Στην προμήθεια συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης των γνήσιων toner και
μελανιών σε χώρους που θα υποδειχτούν από το Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού.

5.

Η τιμή μονάδας που έχει προσφερθεί για κάθε είδος, θα είναι δεσμευτική μέχρι τη λήξη της σύμβασης και
αποκλείεται η αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου
πέραν του αντίτιμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του.

6.

Τα προσφερόμενα είδη θα παραδίνονται αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση.

7.

Να είναι γνήσια αυθεντικά προϊόντα των κατασκευαστριών εταιρειών των μηχανημάτων (ORIGINAL).

8.

Όλα τα μελανοδοχεία παραδίδονται συσκευασμένα με αναγραφόμενες ημερομηνίες κατασκευής και λήξης.

9.

Τα αναλώσιμα πρέπει να είναι συσκευασμένα αεροστεγώς σε συσκευασία κατάλληλη τόσο για την ασφαλή
μεταφορά τους όσο και για την μακρά αποθήκευσή τους.

10. Τα μελανοδοχεία να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά την ημερομηνία παράδοσης
τους (ως ημερομηνία παράδοσης ορίζεται η αναγραφόμενη στο τιμολόγιο ή το δελτίο αποστολής). Εάν η
ημερομηνία λήξης ή κατασκευής δεν αναγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος θα πρέπει να
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προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή στην οποία να βεβαιώνει ότι η ημερομηνία λήξης των
μελανοδοχείων είναι τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παράδοσης τους.
11. Εφόσον κάποιο από τα γνήσια προϊόντα αποδειχθεί ελαττωματικό ή φέρει έντονα σημάδια φθοράς στη
συσκευασία του, θα αντικατασταθεί άμεσα με νέο άριστης ποιότητας με έξοδα του προμηθευτή και αν
αποδειχθούν ελαττωματικά περισσότερα από το 10% των προϊόντων στην ίδια παρτίδα, θα αντικατασταθεί
όλη η ποσότητα του είδους με νέα προϊόντα, χωρίς οικονομική επιβάρυνση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
– Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου.
12. 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.
13. Στο εξωτερικό τμήμα των συσκευασιών θα αναγράφεται α) το όνομα του κατασκευαστή β) η συμβατότητα
τύπου – μοντέλου.
14. Να παρέχεται εγγύηση αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων και εγγύηση καλής λειτουργίας των
αναλωσίμων ή να δηλώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή.

Γ: ΤΙΜΕΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Συγκριτική τιμή: Είναι η συνολική τιμή με Φ.Π.Α. που αναγράφει ο προμηθευτής στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Ανάδοχος ανακηρύσσεται εκείνος που προσφέρει τη χαμηλότερη συγκριτική τιμή (Μειοδότης),
εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι του πεδίου Β του παρόντος παραρτήματος. Τυχόν διαφοροποίηση ή
παρερμηνεία στην προσφορά με τα ζητούμενα από την πρόσκληση δίνει το δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή να
απορρίψει το εκάστοτε προϊόν και να προχωρήσει στην αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.

Συνημμένα:
Παράρτημα Β – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ TONER ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 41659/532/28-06-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
(Μάρκα, Μοντέλο)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ
(Toner, Μελάνι)

1.

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

SAMSUNG XPRESS M2070F

MLT-D111L/ELS

2.

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

SAMSUNG XPRESS M2675F

MLT-D116L/ELS

3.

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

HP LASERJET Ρ3005DN

51A Q7551A

4.

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

HP LASERJET 1018

12Α Q2612A

5.

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

6.

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

7.

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

8.

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

9.

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

XEROX PHASER 3260

106R02775

10.

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

XEROX PHASER 3330

106R03620

11.

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

HP OFFICEJET K7100

Tri – colour print

XEROX PHASER 6022
ΧΡΩΜΑ:CYAN
XEROX PHASER 6022
ΧΡΩΜΑ:MAGENTA
XEROX PHASER 6022
ΧΡΩΜΑ:YELLOW
XEROX PHASER 6022
ΧΡΩΜΑ:BLACK

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

106R02756
106RO2757
106R02758
106R02759
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cartridge 343
12.

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

HP OFFICEJET K7100

13.

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX VERSALINK
C400V_DN

14.

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX VERSALINK
C400V_DN

15.

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX VERSALINK
C400V_DN

16.

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX VERSALINK
C400V_DN

17.
18.
19.

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

RICOH MP 2501 SP
GESTETNER MP 2501SP
XEROX B1025V_U

Black print cartridge 337
TONER XEROX
C400/C405 106R03500
TONER XEROX
C400/C405 MG
106R03503
TONER XEROX
C400/C405 CY
106R03502
TONER XEROX
C400/C405 YL
106R03501
ΜΡ 2501 BLACK
230 gr
MP 2501 BLACK
230 gr
B1022/1025

20.

FAX

SAMSUNG SF-760P

21.

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

XEROX B215 MULTIFUNCTION
PRINTER

106R04348

RICOH MP C4503

Black Toner

RICOH MP C4503

Cyan Toner

RICOH MP C4503

Magenta Toner

RICOH MP C4503

Yellow Toner

22.
23.
24.
25.
26.

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

RICOH AFICIO MP3054

27.

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ

COMPUPRINT SP-40 PLUS

28.

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

RICOH AFICIO 2000

29.

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

HP LASERJET MFP M443nda

MLT-D101S/ELS

Genuine Ricoh 841993
Black Toner Cartridge
BLACK RIBBON MI PRK6287
ΜΡ 2000 BLACK
260 gr
HP 335X BLACK W1335X
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ΜΗΧΑΝΗΜΑ
30.

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ

HP LASERJET PRO MFP M428fdn

HP 59A BLACK
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
(συμπεριλαμβανομένο
υ Φ.Π.Α.)

Με την παρούσα οικονομική προσφορά αποδέχομαι τους όρους του Παραρτήματος Α
της αριθ. 41659/532/28-06-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου

Ημερομηνία, ………/………/2022
Υπογραφή και Σφραγίδα Επιχείρησης
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