
                                        
 

 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
 
 
 

 
 
ΘΕΜΑ : «Πρώτη Πρόσκληση για Οικονομική Προσφορά Προμήθειας γραφικής 

ύλης» 
 
Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 120 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’), να 
μας ενημερώσετε μέσω οικονομικής προσφοράς για τη διάθεση των ειδών που αναφέρονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρόσκλησης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 
 
Η γραπτή προσφορά θα κατατεθεί γραπτώς μέχρι την Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017, και 
ώρα 13:00 στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Μανδηλαρά 23, 2ος όροφος (υπόψη κ. Ν. Γεωργίου, κ. Μ. 
Μαστορογιάννη), είτε αυτοπροσώπως, είτε στο τηλεομοιότυπο 2410 539219 είτε με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mail@thess.pde.sch.gr. 

H απευθείας ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήρια που ορίζουν οι διατάξεις των 
άρθρων 118, 122 και 328 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): 
α) τη δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης για την διάθεσή τους καθώς και το χρόνο 
παράδοσης τους 
β) την πιο οικονομική προσφορά  
γ) τη συμμόρφωση ως προς τους ειδικούς όρους του παραρτήματος. 

Η εξόφληση της δαπάνης θα γίνει σύμφωνα με το ν.2362/1995 περί Δημόσιου Λογιστικού 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από τη Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου 
Λάρισας σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε (αρ. ΙΒΑΝ-Φωτοτυπία πρώτης 
σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης). 

 

Λάρισα   14/11/2017 
Αρ. Πρ.:  12826 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
--- 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Β’: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Μανδηλαρά 23 

Ταχ. Κώδικας: 41222 Λάρισα 
Πληροφορίες: 

 
Μ.  Μαστορογιάννη 
Ν. Γεωργίου 

Τηλέφωνο: 2410 539224 
Fax:  

e-mail: 
2410 539219 
mail@thess.pde.sch.gr 

 

Η Περιφερειακή Δ/ντρια Α/θμιας & 
Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας 

 
 
 
 

Ελένη Αναστασοπούλου 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ειδικοί όροι 
 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, ο δε ανάδοχος 
υποχρεούται να τα παρέχει. 

 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολές κατά τη διάρκεια της ισχύος της 
προσφοράς. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

 Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική 
ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου. 

 Η προσφορά θα υποβληθεί με τη μορφή του παρακάτω πίνακα, στον οποίο πρέπει να 
συμπληρωθούν όλες οι σχετικές στήλες. 
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1 
Μελάνι συμβατό (όχι αναγομωμένο) 
αναγραφή τύπου, προέλευσης και 
ανώτερο αριθμό σελίδων εκτύπωσης 

3 τμχ 
Τόνερ για εκτυπωτή 
HP Laser Jet 1320 

  

2 
Μελάνι συμβατό (όχι αναγομωμένο), 
αναγραφή τύπου, προέλευσης και 
ανώτερο αριθμό σελίδων εκτύπωσης 

6 τμχ 
Τόνερ για εκτυπωτή 
HP Laser Jet P2015 

  

3 
Μελάνι γνήσιο, αναγραφή τύπου, 
προέλευσης και ανώτερο αριθμό σελίδων 
εκτύπωσης 

2 τμχ 
Τόνερ για εκτυπωτή 
OKI Laser ES 4132 
DN 

  

4 
Μελάνι συμβατό (όχι αναγομωμένο) 
αναγραφή τύπου, προέλευσης και 
ανώτερο αριθμό σελίδων εκτύπωσης 

2 τμχ 
Τόνερ για εκτυπωτή 
EPSON ACU Laser 
M2000 

  

5 
Ημερολόγιο επιτραπέζιο ημερήσιο 
γυριστό έτους 2018 

30 τμχ ------------------   

6 
Ημερολόγιο ημερήσιο (17Χ24) δεμένο 
έτους 2018 

10 τμχ ------------------   

ΦΠΑ  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
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