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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

       

ΚΑΣΑΥΩΡΖΣΔΑ ΣΟ ΚΖΜΓΖ 

 

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ    

 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ – ΘΡΑΚΖ   

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ  

ΥΩΡ/ΚΖ & ΠΔΡ/ΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

Καβάια, 18 Οθησβξίνπ 2019 

Αξηζκ. Πξση.:νηθ.  20114 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΩΝ  

ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ 

 

Σαρ. Γ/λζε       : Σελέδνπ 58 

Σ.Κ.  654 04 ΚΑΒΑΛΑ 

Πιεξνθνξίεο : Λακπξηλή Θενιφγνπ 

Σειέθσλν : 2313-309 815 

Φαμ : 2510-837 173 

e-mail : ltheologou@damt.gov.gr 

 

 

ΠΡΟ: ΚΑΘΔ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

ΠΡΟΚΛΖΖ  ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 
 

Έρνληαο ππφςε ηε κε αξηζκ.πξση.νηθ.13666/19-07-2019,  ε νπνία θαηαρσξήζεθε ζην ΚΖΜΓΖ κε 

ΑΓΑΜ: 19REQ005307744 2019-07-19 θαη ΑΓΑ: Χ07ΦΟΡ1Τ-Γ4Α, Απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο Τδάησλ 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Υσξ/θεο & Πεξ/θεο Πνιηηηθήο ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, πεξί έγθξηζεο Πξσηνγελνχο αηηήκαηνο γηα δαπάλεο 

πξνκήζεηαο πιηθψλ, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ πδξνινγηθψλ ζηαζκψλ ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο 

Τδάησλ κε ηίηιν «Αμοιβέρ παπαηηπηηών ςδπολογικών ζηαθμών – Γαπάνερ ςδπομεηπήζεων» ζηα 

πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 2017Δ57500004 ηεο ΑΔ 575. 

 

Κ α λ ο ύ μ ε 

 
Κάζε ελδηαθεξφκελν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο λα 

θαηαζέζεη πξνζθνξά γηα έλα ή γηα φια ηα ηκήκαηα απηήο ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαθάησ:  

 

Α. ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ 
 

Ζ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε ελάξηζκν 2017Δ57500004 ηεο ΑΔ 575 

κε ηίηιν «Αμοιβέρ παπαηηπηηών ςδπολογικών ζηαθμών – Γαπάνερ ςδπομεηπήζεων» ηεο Γηεχζπλζεο 

Τδάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Υσξ/θεο & Πεξ/θεο Πνιηηηθήο ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο (εθεμήο Α.Γ.Μ.-Θ.) θαη δηαθξίλεηαη ζηα εμήο δπν (2) 

ηκήκαηα: 

 

i. Έξι (6) ηλεκηπονικοί ςπολογιζηέρ CPV: 30237300-2 πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ κνλάδα, νζφλε 

πιεθηξνιφγην, πνληίθη  θαη φηη πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ 

αλαγξάθνληαη παξαθάησ ζηνλ επηζπλαπηφκελν Πίνακα Η θαη ε ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα 

δαπάλε ηνπο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ πέληε ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ ζαξάληα ελφο επξψ θαη ελελήληα 

ηεζζάξσλ ιεπηψλ (5.241,94 €) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% θαη 

 

ii. Δίδη γπαθείος CPV:30192000-1 φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίνακα II ηεο παξνχζαο θαη 

έρνπλ ζπλνιηθή πξνυπνινγηζζείζα αμία ρηιίσλ εμαθνζίσλ ελελήληα ηξηψλ επξψ θαη ελφο ιεπηνχ 

(1.693,01 €) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%. 

 

Κπιηήπιο καηακύπωζηρ είλαη η σαμηλόηεπη ηιμή μη ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α. 24% γηα ην 

ζχλνιν  ησλ εηδψλ θάζε ηκήκαηνο δει. Α) ησλ έξι (6) ηλεκηπονικών ςπολογιζηών CPV: 30237300-2 

θαη Β) ησλ ειδών γπαθείος CPV:30192000-1. 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS
KAMPAS
Ημερομηνία: 2019.10.18 10:10:09 EEST
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Β. ΓΗΚΑΗΩΜΑ - ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

πνπ αζθνχλ λφκηκα ηελ εκπνξία ή ηελ δηαθίλεζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. 

 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα έλα ή θαη γηα ηα δπν ηκήκαηα ην αξγφηεξν κέρξη θαη ηελ 24-10-2019 

εκέξα Πέμπηη θαη ψξα 14:00 ζε ΚΛΔΗΣΟ ΦΑΚΔΛΟ πνπ εμσηεξηθά ζα θέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ 

πξνζθέξνληνο θαη απαξαηηήησο ηηο εμήο ελδείμεηο: «Πποζθοπά για ηην ππομήθεια ηλεκηπονικών 

ςπολογιζηών και ειδών γπαθείος» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Αμοιβέρ παπαηηπηηών 

ςδπολογικών ζηαθμών – Γαπάνερ ςδπομεηπήζεων». 

 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα ζηαινχλ ζηελ εμήο δηεχζπλζε: Γηεχζπλζε Τδάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – 

Θξάθεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, 1
ορ

 όποθορ, Σενέδος 58, Σ.Κ. 654 04, 

Καβάλα. Τπφςηλ ηεο θαο Θενιφγνπ Λακπξηλήο,  

 

Σςσόν πποζθοπέρ πος θα καηαηεθούν μεηά ηην παπαπάνω ημεπομηνία και ώπα, θα είναι 

εκππόθεζμερ και θα επιζηπαθούν. 
 

 Πιεξνθνξίεο δίδνληαη ζηα γξαθεία ηεο Γηεχζπλζεο Τδάησλ, ζηνλ 1
ν
 φξνθν ζην ηειέθσλν:         

2313 - 309 815, θα Θενιφγνπ Λακπξηλή, e-mail: ltheologou@damt.gov.gr . 

 

 Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη Γεκφζηα, απφ ηελ ηξηκειή Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη  

Αμηνιφγεζεο ηνπ Έξγνπ  ε  νπνία έρεη νξηζηεί  ζχκθσλα κε ηελ  αξηζκ.πξση.νηθ. 18626/30-09-2019, 

ΑΓΑ: 6ΖΞΟΡ1Τ-0ΖΘ, Απφθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο Α.Γ.Μ.-Θ. ζηηο 25-10-2019 εκέξα 

Παπαζκεςή θαη ψξα 10:00 π.κ. ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Τδάησλ  Α.Μ.-Θ. ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Υσξ/θεο & Πεξ/θεο Πνιηηηθήο ηεο Α.Γ.Μ.-Θ. 

 

 

Γ. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ – ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Οη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ κία θαη κνλαδηθή πξνζθνξά ζε εληαίν θάθειν ζηνλ νπνίν ζα 

εκπεξηέρνληαη ηα εμήο: 

 

1. Τπεύθςνη Γήλωζη ηος πποζθέπονηορ ζηην οποία να δηλώνει όηι: 
 

i. Απνδέρεηαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε 

απηνχο. 

ii. Έρεη ηελ ηερληθή ηθαλφηεηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ θαη ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα ηθαλνπνηνχλ ηηο παξαηηζέκελεο ζηελ 

παξνχζα πξφζθιεζε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο. 

iii. Δάλ ππνβάιιεηαη πξνζθνξά γηα ην ηκήκα Α απαηηείηαη θαη ε ππεχζπλε δήισζε πνπ αλαθέξεηαη 

ζην ζημείο 3 ηνπ Πίνακα I ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

 

Σα παξαπάλσ κπνξνχλ λα δειψλνληαη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο ππεχζπλεο δειψζεηο νη νπνίεο ζα θέξνπλ 

κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία ππνγξαθήο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο παξνχζαο. 

 

2. Ππόζθαηη βεβαίωζη επιμεληηηπίος ή πιζηοποιηηικό ηηρ ΑΑΓΔ για ηο ανηικείμενο 

δπαζηηπιοηήηων ηος πποζθέπονηορ οικονομικού θοπέα. 

 

3. Οικονομική πποζθοπά: 

 

Ζ Οηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα ζπκπιεξσζεί ππνρξεσηηθά επί πνηλή απφξξηςεο κε βάζε ηα πξφηππα ηνπ 

Πίνακα II αλάινγα ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν αθνξά. Δπίζεο ζα θέξεη ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή. 
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 Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή δίδεηαη ππνρξεσηηθά ζε επξψ (€) θαη πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα , ε 

νπνία πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλε ζχκθσλα κε φζα δεηνχληαη.  

 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ θξαηήζεσλ ππέξ ηξίησλ, σο θαη 

θάζε άιιεο επηβάξπλζεο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα 

παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα. Γηα ηε ζχγθξηζε ησλ 

πξνζθνξψλ ζα ιεθζεί ππφςηλ ην θξηηήξην θαηαθχξσζεο. 

Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ (€) ή πνπ 

θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΧ (€) πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή. 

 

4. Για ηην νόμιμη ζύζηαζη-εκπποζώπηζη θα ςποβληθούν επίζηρ: 

 

 Για ηιρ εηαιπείερ πος έσοςν ζσεηική ςποσπέωζη: γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ θαη πηζηνπνηεηηθφ 

εθπξνζψπεζεο απφ ην ΓΔΜΖ ηα νπνία πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ ππνβνιή ηνπο.  

 Για ηιρ λοιπέρ πεπιπηώζειρ οικονομικών θοπέων: Σα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα 

ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, 

ζπγθξφηεζε Γ.. ζε  ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα), ζςνοδεςόμενα από ςπεύθςνη δήλωζη ηος νόμιμος εκπποζώπος όηι εξακολοςθούν να ιζσύοςν 

καηά ηην ςποβολή ηοςρ. Η ςπεύθςνη δήλωζη θα έσει μεηαγενέζηεπη ημεπομηνία ςπογπαθήρ από ηην 

ημεπομηνία έκδοζηρ ηηρ παπούζαρ.  

 

5. Οι πποζθέπονηερ για ηο ημήμα Α ή και για ηα δςο ημήμαηα δηλαδή όσι οι πποζθέπονηερ 

μόνο ηων ειδών ηος ημήμαηορ Β θα ςποβάλλοςν επιπποζθέηωρ: 

  

i. Σα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ηνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 θαη ηεο παξ. 2 εδάθηα α θαη β ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/16 ήηνη: 

Α) θοπολογική και αζθαλιζηική ενημεπόηηηα (κύπιαρ και επικοςπικήρ αζθάλιζηρ) καθώρ 

και  

Β) απόζπαζμα ποινικού μηηπώος έκδοζηρ ενηόρ ηος ηελεςηαίος ηπιμήνος από ηην 

ημεπομηνία ςποβολήρ ηηρ πποζθοπάρ. 
 

Ζ ππνρξέσζε αθνξά: 

ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) 

θαη I.K.E. ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηνπο 

δηαρεηξηζηέο (φινπο ηνπο δηαρεηξηζηέο). 

ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηνλ 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά 

ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

Χο λφκηκνο εθπξφζσπνο λνείηαη ην πξφζσπν πνπ πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ 

εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ 

πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

 

Σο απόζπαζμα ποινικού μηηπώος μποπεί να ανηικαθίζηαηαι από Τπεύθςνη δήλωζη εκ μέποςρ ηος 

οικονομικού θοπέα, ζε πεπίπηωζη θςζικού πποζώπος, ή ζε πεπίπηωζη νομικού πποζώπος εκ 

μέποςρ ηος νομίμος εκπποζώπος η οποία θα έσει ημεπομηνία έκδοζηρ μεηαγενέζηεπη ηηρ 

ημεπομηνίαρ έκδοζηρ ηηρ παπούζαρ.  
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Γ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 
Αξκφδηα γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ κέζσ δεκφζηαο δηαδηθαζίαο, ζα είλαη ε 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ. Ζ δηαδηθαζία έρεη δπν (2) ζηάδηα θαη 

πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα: 

 

 ην ππώηο ζηάδιο ειέγρεηαη ε πιεξφηεηα θαη ε αξηηφηεηα ησλ εκπξφζεζκσλ πξνζθνξψλ. Ηδίσο 

γηα ηελ ππομήθεια ηων ειδών ηος Σμήμαηορ Α θάζε πξνζθνξά ειέγρεηαη σο πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ πνπ νξίδνληαη ζηελ παξνχζα Οη απνδεθηέο πξνζθνξέο πξνσζνχληαη γηα 

αμηνιφγεζε ζην επφκελν ζηάδην 

 

 ην δεύηεπο ζηάδιο, νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο κε ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ θαη ηε ζχγθξηζή ηνπο κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο. 

 

 Σέλορ ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη ην ζρεηηθφ Ππακηικό ην νπνίν εγθξίλεηαη δηα ηεο έθδνζεο 

απφθαζεο αλάζεζεο. 

 
 

ημ.: ΠΡΟΦΟΡΔ ΟΗ ΟΠΟΗΔ ΔΗΝΑΗ ΣΔΥΝΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΑΦΔΗ, Ή 

ΤΠΔΡΒΑΗΝΟΤΝ ΣΖΝ ΠΡΤΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΑΞΗΑ ΚΡΗΝΟΝΣΑΗ Ω ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΔ.  

 

Δ. ΥΡΟΝΟ-ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ- ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΔΗΓΩΝ  

 

Ο/οι Ππομηθεςηήρ/ερ ςποσπεούηαι/νηαι να ππομηθεύζει/οςν με ηα είδη ηην Τπηπεζία από 

ηην ημεπομηνία έκδοζηρ ηηρ απόθαζηρ ανάθεζηρ και ανάπηηζήρ ηηρ ζηο ΚΖΜΓΖ ενηόρ 

δέκα (10) ημεπών και να ηα παπαδώζει/οςν ζηα γπαθεία ηηρ Τπηπεζίαρ, ανεξαπηήηωρ ηος 

εάν αςηά βπίζκονηαι ζε όποθο, καηόπιν ζςνεννόηζηρ με ηοςρ απμοδίοςρ,   

 

ε πεξίπησζε ειαηηψκαηνο θάπνηνπ είδνπο ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηελ αληηθαηάζηαζή 

ηνπ. 

Καηά ηελ κεηαθνξά θαη παξάδνζε φισλ ησλ εηδψλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε λα µελ 

πξνθιεζνχλ θζνξέο. ε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζνχλ, ν αλάδνρνο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηηο 

απνθαηαζηήζεη. 

Σν κεηαθνξηθφ θφζηνο ζα επηβαξχλεη εμ νινθιήξνπ ηνλ Αλάδνρν. 

Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ηπρφλ εγγπήζεηο ηνπο ζα είλαη απφιπηεο ζχκθσλεο κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζηνλ Πίνακα Η. 

 

Σ. ΠΑΡΑΛΑΒΖ -ΥΡΟΝΟ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΗΓΩΝ 
 

Ζ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ πξντφλησλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπιηποπή Παπαλαβήρ Τλικών και 

Τπηπεζιών ε νπνία έρεη νξηζηεί ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ.πξση.νηθ. 13263/15-07-2019, ΑΓΑ: Χ3ΞΡΟΡ1Τ-

Δ3Β, Απφθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο. 

 

Ε. ΠΛΖΡΩΜΖ  

 

Ζ πιεξσκή ησλ εηδψλ ζηνλ Πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη ζην 100% ηεο  αμίαο ηνπο, εθ’ άπαμ παξαδηδφκελσλ, 

κεηά ηελ νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπο απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο , πνπ ζα εθηειεί 

ηε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 , θαζψο θαη θάζε άιινπ 

δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

πιεξσκή. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Πξνκεζεπηή είλαη: 

α) Σηκνιφγην Πψιεζεο (ην νπνίν ζα θαηαηίζεηαη ζηελ Τπεξεζία κε κέξηκλα ηνπ Πξνκεζεπηή)  

19PROC005725100 2019-10-18

ΑΔΑ: ΩΧ4ΠΟΡ1Υ-0ΙΘ



ειίδα 5 απφ 10 

 

β) Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, θαη,  

γ) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο . 

ην θαζαξφ πνζφ ηεο αμίαο ησλ εηδψλ γίλεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 4%, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 4172/13 (ΦΔΚ Α' 167/23-07-2013), θαη βαξχλεη ηνλ Πξνκεζεπηή. 

εκεηψλεηαη φηη ε αλσηέξσ παξαθξάηεζε αθνξά πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ζπκςεθίδεηαη 

θαηά ηελ εηήζηα θνξνινγηθή δήισζε ηνπ Πξνκεζεπηή. 

 

Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ππέξ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 

ή άιισλ Οξγαληζκψλ. ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ 

παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. Ηδίσο 

βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

 

α)  Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ Ν.4605/19). 

β) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 

Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016) . 

 

 

 

 

 

Με ενηολή ςνηονιζηή 

Αποκενηπωμένηρ Γιοίκηζηρ  

Μακεδονίαρ – Θπάκηρ 

Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 

Γ/ΝΖ ΤΓΑΣΩΝ 

ΑΝ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ – ΘΡΑΚΖ 

 

 

 ΓΔΩΡΓΗΟ Ν. ΚΑΜΠΑ 

ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 

 

- Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ   

- Δπηηξνπή Παξαιαβήο Τιηθψλ θαη Τπεξεζηψλ 
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ΠΗΝΑΚΑ Η 
TΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖ

Ζ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

 

 ΓΔΝΗΚΑ   

1 Σχπνπ Tower ήMini Tower NAI    

2 Καηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν  ΝΑΗ    

3 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ 

νπνία ζα αλαθέξεηαη ξεηά φηη είλαη 

θαηλνχξγην, φρη αλαθαηαζθεπαζκέλν, 

ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο (κνληέιν ηειεπηαίαο 

ηξηεηίαο) θαη φηη ε θαηαζθεπή θαη 

ζπλαξκνιφγεζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ Ζ/Τ έρεη 

γίλεη ζε εξγνζηάζην επψλπκνπ θαηαζθεπαζηή 

κε πηζηνπνίεζε ISO 9001  

ΝΑΗ    

4 Πηζηνπνηήζεηο CE, ENERGY STAR  NAI    

 ΔΠΔΞΔΡΓΑΣΖ    

5 Σαρχηεηα επεμεξγαζηή  ≥ 2,7GHz   

6 Τπνζηήξημε ζηηγκηαίαο αχμεζεο ηεο ηαρχηεηαο 

ηνπ επεμεξγαζηή  

Σνπιάρηζηνλ ζηα 

3,9 GHz 

  

7 Αξηζκφο ππξήλσλ  ≥ 6cores   

8 πλνιηθή Cache ≥ 8 MB    

 ΜΝΖΜΖ    

9 Mέγεζνο θεληξηθήο κλήκεο  ≥ 8 GB    

10 Μέγηζηε επεθηάζηκε θεληξηθή κλήκε  ≥ 32 GB    

11 Σχπνο κλήκεο DDR4 ζπρλφηεηαο  ≥ 2600 MHz   

12 DIMM slots ≥ 2    

 ΜΟΝΑΓΔ ΓΗΚΧΝ    

13 Πιήζνο πξνζθεξφκελσλ ζθιεξψλ δίζθσλ  ≥ 2    

14 Υσξεηηθφηεηα πξσηεχνληνο δίζθνπ  ≥ 120 GB    

15 Σερλνινγία δίζθνπ SSD  NAI    

16 Υσξεηηθφηεηα δεπηεξεχνληνο δίζθνπ  ≥ 1 TB    

17 Σερλνινγία δίζθνπ SATA III  NAI    

18 Σαρχηεηα δίζθνπ  ≥ 7200 rpm   

19 Μέγηζηνο αξηζκφο ππνζηεξηδφκελσλ ζθιεξψλ 

δίζθσλ  

≥ 2    

20 ΜΟΝΑΓΑ DVD+/-RW ΝΑΗ    

 I/O PORTS    

21 On-board Θχξεοδηθηχνπ Ethernet ηαρχηεηαο 

10/100/1000  

≥ 1    

22 Audio-In , Audio-Out , Microphone NAI    

23 I/O ΘΔΔΗ ΔΠΔΚΣΑΖ: PCIExpress x 16 ≥ 1    

24 Θχξεο USB 2.0 ή 3.0 πνζφηεηα (ηνπιάρηζηνλ 2 

κπξνζηά) 

≥ 6   

 ΣΡΟΦΟΓΟΣΗΚΟ    

25 Ηζρχο  ≤240 Watt   

26 Δλζσκαησκέλν θχθισκα ήρνπ NAI    

 ΚΑΡΣΑ ΓΡΑΦΗΚΧΝ    

27 Δλζσκαησκέλε NAI    

28 Έμνδνη ζήκαηνο : VGA, HDMI NAI    

29 ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟ USB ΔΛΛΖΝΗΚΟ-

ΑΓΓΛΗΚΟ 

NAI    

30 ΠΟΝΣΗΚΗ USB ΟΠΣΗΚΟ ΜΔ ΡΟΓΔΛΑ 

ΚΤΛΗΖ 

NAI    
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31 ΚΑΛΧΓΗΟ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ ΡΔΤΜΑΣΟ NAI    

32 ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ  NAI    

 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΤΣΖΜΑ    

33 Windows 10 Pro 64bit GR ή αληίζηνηρν NAI    

34 Δγγχεζε ON-Site κε απνθαηάζηαζε εληφο δχν 

εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή 

   

35 Αληηθαηάζηαζε πξνβιεκαηηθνχ εμνπιηζκνχ κε 

άιινλ θαηλνχξγην αληίζηνηρσλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ζε πεξίπησζε αδπλακίαο 

απνθαηάζηαζεο επηβεβαησκέλεο βιάβεο εληφο 

7 εξγάζηκσλ εκεξψλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ δηαξθεί ε εγγχεζε  

NAI    

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΟΘΟΝΖ ΜΔ ΓΗΑΓΩΝΗΟ ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 23,5" 
Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 Οζφλε   

1 Να αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην 

κνληέιν 

ΝΑΗ   

2 Τπεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ 

νπνία ζα αλαθέξεηαη ξεηά φηη είλαη 

θαηλνχξγην, φρη αλαθαηαζθεπαζκέλν, 

ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο (κνληέιν ηειεπηαίαο 

ηξηεηίαο)θαη φηη ε θαηαζθεπή έρεη γίλεη ζε 

εξγνζηάζην επψλπκνπ θαηαζθεπαζηή κε 

πηζηνπνίεζε ISO9001 

ΝΑΗ   

3 Σερλνινγία LEDή ΗPS   

4 Γηαγψληνο ≥23"   

5 Αλάιπζε ≥1920 ρ 1080   

6 Αλαινγία δηαζηάζεσλ 16:9   

7 Βήκα θνπθίδαο ≤0,3 mm   

8 Φσηεηλφηεηα ≥250 cd/m²   

9 Υξφλνο Απφθξηζεο ≤8ms   

10 Αληίζεζε 1000:1   

11 Ρπζκφο αλαλέσζεο ≥60Hz   

12 Γσλία ζέαζεο170/160 ή θαιχηεξε ΝΑΗ   

13 Δίζνδνο ζήκαηνο: VGA, HDMI ΝΑΗ   

14 Λεηηνπξγία Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο ΝΑΗ   

15 Αμεζνπάξ ζχλδεζεο κε ηελ θάξηα γξαθηθψλ 

ηνπ Ζ/Τγηα έμνδν ζήκαηνο 

ΝΑΗ   

16 Καιψδην ηξνθνδνζίαο ΝΑΗ   

17 Δλζσκαησκέλα Ζρεία ζηελ νζφλε  ΝΑΗ   

18 Πξφηππα ζπκκφξθσζεο - Πηζηνπνίεζε: CE, 

TCO 

ΝΑΗ   

19 Δγγχεζε On site ≥ 2 έηε   

 

 
 

 

ημ.:  ΣΟ ΚΟΣΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΘΑ ΒΑΡΤΝΔΗ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ 

ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ. 
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ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ  

 

Α. ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ  ΓΗΑ ΣΟΤ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ 

 

 

Καβάλα. …. / …. / 2019 Ο Πποζθέπων 

Έλαβα γνώζη ηων όπων ππομήθειαρ 

και ηοςρ αποδέσομαι 

 

 

 

 

(Τπογπαθή – θπαγίδα) 

 

 

 

 

 

  

 ΟΛΟΓΡΑΦΩ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΩ 

Σιμή Οικονομικήρ Πποζθοπάρ ΑΝΔΤ Φ.Π.Α. ζε Δςπώ 

(€) για ηο ζύνολο ηων έξι (6) ηλεκηπονικών ςπολογιζηών 

ή/και για ηο ζύνολο ηων ειδών γπαθικήρ 

  

Φ.Π.Α.24% ζε Δςπώ (€)   

ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΜΔ Φ.Π.Α. 24% ζε Δςπώ (€)   

 ΟΛΟΓΡΑΦΩ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΩ 

Σιμή Οικονομικήρ Πποζθοπάρ ΑΝΔΤ Φ.Π.Α. ζε Δςπώ 

(€) για ηο ζύνολο ηων έξι (6) ηλεκηπονικών ςπολογιζηών 

ή/και για ηο ζύνολο ηων ειδών γπαθικήρ 

  

Φ.Π.Α.24% ζε Δςπώ (€)   

ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ ΜΔ Φ.Π.Α. 24% ζε Δςπώ (€)   
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ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ  
 

Β. ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ  ΓΗΑ ΣΑ ΔΗΓΖ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 
 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΩΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ 

Α/Α ΔΗΓΟ ( ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ) ΣΔΜΑΥΗΑ ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ 

ΔΤΡΩ (€) 

ΤΝΟΛΟ 

ΔΤΡΩ (€) 

1 ΤΡΑΠΣΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΜΗΚΡΑ  64΄ 10   

2 ΦΑΚΔΛΟ ΜΔ ΚΟΤΜΠΗ Α4 (ΚΗΣΡΗΝΟ 10 – ΚΟΚΚΗΝΟ 10 – ΜΠΛΔ 10)  30   

3 ΝΣΟΗΔ ΜΔ ΔΛΑΜΑ ΠΛΑΣΗΚΟ 100   

4 ΝΣΟΗΔ Α4 ΜΔ ΕΔΛΑΣΗΝΔ  30 ΦΤΛΛΑ 5   

5 ΣΑΗΝΗΑ ΤΚΔΤΑΗΑ ΣΔΝΖ 1   

6 ΣΑΗΝΗΑ ΤΚΔΤΑΗΑ  ΦΑΡΓΗΑ 1   

7 ΣΑΗΝΗΑ ΓΗΠΛΖ ΟΦΖ 5 ΜΔΣΡΑ 2   

8 ΓΗΑΥΧΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ 10 ΘΔΜΑΣΧΝ ΠΛΑΣΗΚΑ 10   

9 ΓΗΑΥΧΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ 5 ΘΔΜΑΣΧΝ ΠΛΑΣΗΚΑ 20   

10 ΦΑΚΔΛΟΗ ΜΔ ΦΤΑΛΗΓΔ ΜΔΑΗΟ ΜΔΓΔΘΟ  5   

11 ΦΑΚΔΛΟΗ ΜΔ ΦΤΑΛΗΓΔ ΜΔΓΔΘΟ Α4 5   

12 ΝΣΟΗΔ ΜΔ ΠΗΑΣΡΑ 3   

13 ΤΡΑΠΣΑ    ΑΝΣΑΛΑΚΣΗΚΑ      ΝΟ 64 70   

14 ΤΡΑΠΣΑ    ΑΝΣΑΛΑΚΣΗΚΑ      ΝΟ 24/6 1   

15 ΜΑΡΚΑΓΟΡΟ ΤΠΟΓΡΑΜΜΗΖ  ΥΡΧΜΑΣΟ  ΡΟΕ 20   

16 ΜΑΡΚΑΓΟΡΟ ΤΠΟΓΡΑΜΜΗΖ   ΥΡΧΜΑΣΟ  ΠΡΑΗΝΟ 20   

17 ΜΑΡΚΑΓΟΡΟ ΤΠΟΓΡΑΜΜΗΖ   ΥΡΧΜΑΣΟ  ΚΗΣΡΗΝΟ 20   

18 ΜΑΡΚΑΓΟΡΟ ΤΠΟΓΡΑΜΜΗΖ   ΥΡΧΜΑΣΟ  ΜΠΛΔ 20   

19 ΜΑΡΚΑΓΟΡΟ ΤΠΟΓΡΑΜΜΗΖ   ΥΡΧΜΑΣΟ  ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ 20   

20 ΜΑΡΚΑΓΟΡΟ ΥΟΝΣΡΟΤ ΓΗΑ ΓΡΑΦΖ ΦΑΚΔΛΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ  ΜΑΤΡΟ 30   

21 ΜΑΡΚΑΓΟΡΟ ΥΟΝΣΡΟΤ ΓΗΑ ΓΡΑΦΖ ΦΑΚΔΛΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ  ΜΠΛΔ 20   

22 ΣΤΛΟ ΜΠΛΔ FABER CASTELL 40   

23 ΣΤΛΟ ΜΠΛΔ ΛΔΠΣΟ STABILO 20   

24 ΣΤΛΟ ΚΟΚΚΗΝΟ FABER CASTELL 20   

25 ΜΟΛΤΒΗΑ  ΞΤΛΗΝΟ ΜΑΤΡΟ 20   

26 BLANKO ΜΔ ΓΗΑΛΤΣΗΚΟ 10   

27 BLANCO ΣΤΛΟ 5   

28 POST IT ΖΜΔΗΧΔΧΝ ΜΔ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ ΚΗΣΡΗΝΟ ΣΔΣΡΑΓΧΝΟ  100 Φ 8   

19PROC005725100 2019-10-18

ΑΔΑ: ΩΧ4ΠΟΡ1Υ-0ΙΘ



ειίδα 10 απφ 10 

 

29 ΖΜΔΗΧΔΧΝ ΑΠΡΑ ΥΑΡΣΑΚΗΑ ΓΗΑ ΚΟΤΣΑΚΗ ΣΔΣΡΑΓΧΝΟ 10   

30 ΖΜΔΗΧΜΑΣΑΡΗΟ ΜΠΛΟΚ Α4 ΜΔ ΚΟΛΛΑ ΣΟ ΠΑΝΧ ΜΔΡΟ 1   

31 ΚΟΛΑ UHO STICK 5   

32 ΚΟΛΑ ΤΓΡΑ UHO 2   

33 ΜΔΛΑΝΗ ΜΠΛΔ 1   

34 ΣΑΜΠΟΝ ΦΡΑΓΗΓΧΝ 1   

35 ΕΖΛΟΣΔΨΠ 2   

36 ΛΑΣΗΥΑ ΜΔΑΗΟ ΜΔΓΔΘΟ ΚΗΛΟΤ ΠΛΑΚΔ 2 ΜΔΓ 2 ΑΚΟΤΛ   

37 ΓΗΑΦΑΝΔΗΔ Α4 (ΑΚΟΤΛΔ ΜΔ ΣΡΗΠΔ) 5.000   

38 ΝΣΟΗΔ SKAG ΥΟΝΣΡΟ ΜΑΤΡΑ   8/32 1 ΚΤΒΧΣΗΟ   

39 ΤΡΑΠΣΗΚΟ ΠΟΛΤ ΜΔΓΑΛΟ ΒΑΡΔΧ ΣΤΠΟΤ 1   

40 ΤΡΑΠΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑ 24/6 1   

41 ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΑ ΔΣΗΚΔΣΑ 10Υ15   2 ΚΟΤΣΗΑ   

42 ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΑΗΝΟ ΜΔ ΑΤΣΗΑ Α4 1500   

43 ΦΑΚΔΛΟ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΜΔ ΑΤΣΗΑ Α4 1000   

44 ΦΑΚΔΛΟ ΡΟΕ ΜΔ ΑΤΣΗΑ Α4 500   

45 ΦΑΚΔΛΟ ΚΗΣΡΗΑ ΜΔ ΑΤΣΗΑ Α4 1500   

46 ΦΑΚΔΛΟ ΜΠΛΔ ΜΔ ΑΤΣΗΑ Α4 100   

47 ΦΑΚΔΛΟ ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ ΜΔ ΛΑΣΗΥΟ   Α4 100   

48 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ 60Υ90 1   

49 ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΜΗΚΡΟΤ (41Υ10 ΥΧΡΗ ΠΑΡΑΘΤΡΟ) 2.000   

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΗ Φ.Π.Α. 24% ζε Δςπώ (€)  

Φ.Π.Α. 24% ζε Δςπώ (€)  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 24% ζε Εςπώ (€)  

 

πλνιηθά κε  Φ.Π.Α. 24% (νινγξάθσο): 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Καβάλα. …. / …. / 2019 Ο Πποζθέπων 

Έλαβα γνώζη ηων όπων ππομήθειαρ 

και ηοςρ αποδέσομαι 

 

 

 

 

(Τπογπαθή – θπαγίδα) 
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