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Ρόδος, 05/05/2021
Αριθ.Πρωτ. 483

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
H A.Σ.Τ.Ε. ΡΟΔΟΥ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ η οποία εδρεύει επί της οδού Δημοκρατίας 2, στη Ρόδο
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του Ν.4270/28-6-2014 (ΦΕΚ 143/Α'/2014) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας - Δημόσιο

Λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και β) του Π.Δ. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες
(ΦΕΚ 145/Α’/2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Ν.4701/2020
(ΦΕΚ/Α/128/30.06.20).
2. Το Π.Δ. 54/13-06-18 (Α΄103) Λογιστικό Πλαίσιο Γεν. Κυβέρνησης όπως ισχύει και την υπ’ αρ.πρωτ.
2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 (ΦΕΚ Β΄/3240) Απόφαση Αν. Υπουργού Οικονομίας «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση
του Κρατικού Προϋπολογισμού» (AΔΑ:6ΔΑΚΗ-ΑΚ5) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Ν.4762/16.12.2020 (ΦΕΚ/Α/251/2020) «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» και την
με Α.Π. 19407/16.12.2020 (ΑΔΑ:ΨΥΝ6465ΧΘΟ-ΛΣ0) Απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Κατανομή Πιστώσεων Π/Υ έτους
2021 σε επιμέρους αναλυτικούς λογαριασμούς».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 127/2017 (ΦΕΚ 157/Α/20.10.2017) ”Οργανισμός του Υπουργείου Τουρισμού” όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
5. Την υπ' αρ. πρωτ. 23200/15.12.2017 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ:70ΖΘ465ΧΘΟ-ΜΝΞ / ΦΕΚ/Β/4545/21.12.2017)
”Διαπιστωτική πράξη για την υπαγωγή των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, στην έννοια της
«χωριστής επιχειρησιακής μονάδας” του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β΄ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016)”.
6. Τις διατάξεις του Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης , των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ/Α/133/2019) και την με Α.Π. 5157/24.03.2020
Απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Διορισμός Υπηρεσιακής Γραμματέως στο Υπουργείο Τουρισμού» (Υ.Ο.Δ.Δ.
222/26.03.2020).
7. Την με Α.Π. 23197/15.12.2017 Απόφαση Υπουργού Τουρισμού περί τοποθέτησης Προϊσταμένης στη Γ.Δ.Ο.Δ.Υ. του
Υπουργείου Τουρισμού.
8. Την με Α.Π. 10827/10.07.2020 Απόφαση Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου Τουρισμού (ΦΕΚ 3040/Β/22.07.2020)
περί εκχώρησης δικαιώματος τελικής υπογραφής «Με εντολή Υπηρεσιακής Γραμματέως».
9. Tην υπ’ αρ. πρωτ. 20642/03.11.2017 Υπουργική Απόφαση (AΔΑ:7Δ1Γ465ΧΘΟ-ΖΧΔ) περί τοποθέτησης Προϊσταμένων
Εκπαιδευτικών Μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού.
10. Tην υπ’ αρ. πρωτ. 9851/2020 Απόφαση Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 2697/Β’/02.07.2020) περί ορισμού Κύριου
Διατάκτη, Δευτερευόντων Διατακτών και αποφαινόμενων οργάνων για τις δαπάνες των Περιφερειακών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Τουρισμού.
11.Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις ‘Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ( ΦΕΚ 147/Α/08.08.16) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
12.Το υπ’ αρ. πρωτ. 168/03.03.2021 έγγραφο της Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου του Υπουργείου Τουρισμού (τεκμηριωμένο αίτημα), με αρ.
ανάρτησης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. : 21REQ008224870.
13.Την υπ’ αρ. πρ. 317/23.03.21 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με ΑΔΑ:ΨΘΧΘ465ΧΘΟ-4ΚΔ και αρ. ανάρτησης στο
Κ.Η.Μ.Δ.Σ.:21REQ008326739 συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€), στον αναλυτικό λογαριασμό
εξόδων 2410201001, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Τουρισμού, ειδικού φορέα
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1045 – 501-0000000, οικ. έτους 2021, για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού (CPV 301976435), (CPV 30197000-6), (CPV 30199000-0), (CPV 30192000-1), (CPV 30125120-8) (CPV 22852000-7), με α/α 22758 στο
βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Γ.Δ.Ο.Δ.Υ. του Υπουργείου Τουρισμού.
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Κάθε ενδιαφερόμενο να προσκομίσει έγγραφη οικονομική προσφορά στα πλαίσια της διαδικασίας επιλογής Αναδόχου για
την τμηματική προμήθεια, ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού που αφορά την κάλυψη των αναγκών του
Εκπαιδευτηρίου της Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου με σύναψη σύμβασης για το έτος 2021.
ΑΡΘΡΟ 1. Προϋπολογισμός δαπάνης: 4.000,00€ (με Φ.Π.Α.), σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του
Υπουργείου Τουρισμού, ειδικού φορέα 1045 – 501-0000000, αναλυτικό λογαριασμό εξόδων 2410201001, οικ. έτους
2021.
ΑΡΘΡΟ 2. ΕΙΔΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Α/Α

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΙΔΟΣ

1

Χαρτί φωτοαντιγραφικού λευκό A4/500 φύλλα 80 gr/m2 (πακέτο)κατάλληλο για
εκτυπωτές inkjet, laser και fax INACOPIA

2

Χαρτί ριγέ (Πακέτο 400) 2/πλα φύλλα

10

3

Κλασέρ Α4 8-32 SKAG (Πλαστικό) με μηχανισμό 2 κρίκων και τσέπη στην ράχη

30

4

Στυλό διαρκείας κόκκινο PILOT G-2 07 (μαρκαδοράκι)

20

5

Στυλό διαρκείας μπλε PILOT G-2 07 (μαρκαδοράκι)

40

6

Στυλό Faber-Castell Goldfaber 030

20

7

Μολύβι μαύρο με γόμα staedtler noris 120 (2) ΗΒ

20

8

Διορθωτικό στυλό Pelikan

10

9

Κόλα Υγρή Γενικής Χρήσης UHU σωληνάριο 20ml

5

10

Γόμες λευκές Pelikan μεγάλες AL20

5

11

Γόμες μπλε κόκκινο (για στυλό) Pelikan ΒR 40

5

12

Συνδετήρες (ανταλλακτικά) συρραπτικού (κουτί 24/6 mm) Veto

10

13

Συνδετήρες μεσαίοι (απλοί) No5 100τμχ Veto

20

14

Συνδετήρες μεγάλοι (απλοί) No7 50τμ

10

15

Μελάνι για ταμπόν σφραγίδας TROPAT

2

16

Βιβλίο πρακτικών ριγέ 25Χ35 200 φύλλων

1

17

Ημερολόγια βιβλία ημερήσιο 17Χ25

3

18

Ψαλίδι 21 CM

2

19

Διακορευτή μεγάλο 65 φύλλων

2

20

Μαρκαδόρος ανεξίτηλος χοντρός με στρογγυλή μύτη μαύρος Pilot

5

21

Μαρκαδόρος ανεξίτηλος λεπτός με στρογγυλή μύτη μαύρος Pilot

5

22

Μαρκαδόρος υπογράμμισης (κίτρινο χρώμα) Pelikan

5

23

Κολλητική ταινία - σελοτέιπ 15mmX33m/45mic ματ

24

Κολλητική ταινία - 50mmX66m διάφανη

5

25

Κολλητική ταινία - 50mmX66m καφέ

5

26

Βάση για σελοτέιπ επιτραπέζια

2

27

Χαρτί περιτυλίγματος 1Χ10Μ

4

28

Φάκελοι κίτρινοι Α4 23Χ32

150

29

Φάκελοι κίτρινοι Α3 31Χ41

100

30

Φάκελοι κίτρινοι αλληλογραφίας (26×18)

100

31

Φάκελοι λευκοί αλληλογραφίας (22×11)

300

32

Κύβοι λευκοί γραφείου (σημειώσεων) 750 φύλλων

5

33

Κύβοι αυτοκόλλητοι γραφείου 75Χ75 100 Φύλλων

30
2

200

15

34

Ζελατίνες για αρχειοθέτηση (με τρύπες) 100 τεμ. 4,5 micr

5

35

Ντοσιέ πλαστικό με έλασμα Α4

20

36

Ντοσιέ TYPOTRUST Α4 με έλασμα και τρύπες αρχειοθέτησης

30

37

Ντοσιέ - φάκελοι χάρτινοι με λάστιχο και αυτιά Prespan

50

38

Συρραπτικό 126-128 Roma E-Plier

39

Κομπιούτερ-αριθμομηχανή με μεγάλα πλήκτρα

40

Ράφια πλαστικά διάφανα αρχειοθέτησης

41

4

42

Χάρακας 30 cm
BLACK TONER KYOCERA ECOSYS M6235 CIDN

43

YELLOW TONER KYOCERA ECOSYS M6235 CIDN

2

44

CYAN TONER KYOCERA ECOSYS M6235 CIDN

2

45

MAGENTA TONER KYOCERA ECOSYS M6235 CIDN

2

46

BLACK TONER KYOCERA ECOSYS M2540 DN

1

47

BLACK TONER ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ RICOH MP2501SP

2

48

BLACK CARTIGE 301 XL HP DESKJET 2050

2

49

MULTI COLOR CARTIGE 301 XL HP DESKJET 2050

2

50

BLACK TONER LEXMARK E352DN

1

2
2
20
2

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών ορίζεται αποκλειστικά η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την οικονομική προσφορά τους με προσφερόμενες τιμές οι
οποίες θα είναι σταθερές κατά την χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο έως 31/12/2021.
ΑΡΘΡΟ 4 . Η προθεσμία υποβολής οικονομικών προσφορών λήγει την 17/05/2021 και ώρα 14.30΄μ.μ.
ΑΡΘΡΟ 5. Οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται στο τμήμα Γραμματείας της Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου του Υπουργείου
Τουρισμού, επί της Δημοκρατίας 2, κατά τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 7.00 π.μ. έως την 15.00 μ.μ.
ΑΡΘΡΟ 6. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την οικονομική προσφορά τους σύμφωνα με το έντυπο του παραρτήματος
σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο αναγράφεται η επωνυμία του ενδιαφερόμενου (με σφραγίδα) και η ένδειξη
«ΠΡΟΣ: Α.Σ.Τ.Ε. ΡΟΔΟΥ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡ. ΠΡΩΤ.
483/05.05.2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».
6.1. α) Στην στήλη παρατηρήσεις αναγράφονται τα αντίστοιχα μεγέθη των προσφερόμενων συσκευασιών των ειδών σε
κάθε περίπτωση κατά την οποία η προσφερόμενη ποσότητα συσκευασίας διαφοροποιείται από την αιτούμενη στην
περιγραφή είδους, β) στη στήλη παρατηρήσεις καταγράφονται επίσης συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία του
είδους όπως εταιρεία παραγωγής κ.λ.π.
6.2. Για λόγους που αφορούν αφενός τη δυνατότητα της υπηρεσίας μας για άμεση εκτίμηση αποτελεσμάτων κατόπιν
σύγκρισης τιμών μεγάλου αριθμού ειδών και αφετέρου για την διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων
ως προς την επεξεργασία των σχετικών οικονομικών προσφορών, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως μεριμνήσουν
κατόπιν επικοινωνίας με την υπηρεσία μας να λάβουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το Παράρτημα της παρούσας
Πρόσκλησης σε φύλλο εργασίας excel.
ΑΡΘΡΟ 7. Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου του Υπουργείου
Τουρισμού, επί της οδού Δημοκρατίας 2 κατά τις εργάσιμες ημέρες από 7.00 π.μ. έως την 15.00 μ.μ. (από κα Κάτρη
και κα Καλδή στα τηλέφωνα επικοινωνίας. : 2241024190, 2241024290, email : aster@mintour.gr

ΑΡΘΡΟ 8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ για κάθε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί που ασχολούνται και λειτουργούν νόµιµα
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό µε επάγγελµα σχετικό µε το αντικείµενο της παρούσας πρόσκλησης κατά την περίοδο
υποβολής των οικονομικών προσφορών και κατά όλη τη διάρκεια του έτους που διανύουμε.
• Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινές προσφορές, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 19 του
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ/Α/147).
• Κοινοπραξίες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε.
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ΑΡΘΡΟ 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ για κάθε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
9.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα, αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν
από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008
σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα
άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο
άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά
με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους
εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, για τους
σκοπούς της παρούσας Πρόσκλησης, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση (παρ.10, άρθρ. 73 Ν.4412/16).
9.2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία της παρούσας Πρόσκλησης, οικονομικός φορέας ο οποίος έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Ο αποκλεισμός της παρούσας παραγράφου, παύει να εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α)όταν ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων,
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους , πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφοράς στην παρούσα διακήρυξη ( παρ. 2, άρθ. 73, Ν.4412/16),
β) όταν μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί από τον οικονομικό φορέα
( παρ. 3-β’ άρθ. 73, Ν.4412/16).
9.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία της παρούσας Πρόσκλησης, οικονομικός φορέας ο οποίος τελεί υπό
πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου( παρ. 4β άρθ. 73, Ν.4412/2016 ).
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Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την
ημερομηνία του σχετικού γεγονότος (παρ.10 άρ. 73 Ν.4412).
9.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία της παρούσας Πρόσκλησης, οικονομικός φορέας στον οποίο έχει
επιβληθεί αποκλεισμός από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ,Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων και αρμόδιου για θέματα καταπολέμησης διαφθοράς (άρθρ. 74 Ν.4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 10 . ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
10.1. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης Απόφασης ανάθεσης προμήθειας ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού, με
εκτιμώμενη αξία ίση ή μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., θα συναφθεί σύμβαση για
την υλοποίηση της προμήθειας υπό την προϋπόθεση προσκόμισης δικαιολογητικών εγγράφων τα οποία ορίζονται
ακολούθως και πιστοποιούν ότι ο οικονομικός φορέας στον οποίο πραγματοποιείται η ανάθεση προμήθειας, δεν εμπίπτει
σε κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 της παρούσας Πρόσκλησης. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία
σύναψης σύμβασης προμήθειας, ο οικονομικός, φορέας κατόπιν έγγραφης σχετικής πρόσκλησης, αναλαμβάνει την
υποχρέωση προσκόμισης των ακόλουθων εγγράφων:
• Φορολογική ενημερότητα,
• Ασφαλιστική ενημερότητα,
• Υπεύθυνη Δήλωση (άρθ. 8 Ν.1599/86) στην οποία δηλώνεται εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση
φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, ότι
στο χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής οικονομικής
προσφοράς για την υπ’ αρ. πρωτ. 323/24.03.2021 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος της Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου Υπουργείου
Τουρισμού (παρ.10, άρθρ. 73 & παρ. 9 άρθρ. 80 του Ν.4412/16), δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ.1 άρθρ. 73 του Ν.4412/16 :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008,
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316
της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως,
στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης- πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται
στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (Α΄ 215).

5

Σημειώνεται ότι ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της οικονομικής προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης (αρ.79Α, παρ .2 Ν.4412/2016).
• Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση, πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική
διαχείριση ή ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Η ημερομηνία έκδοσης να μην υπερβαίνει χρονικό
διάστημα τριών (3) μηνών από ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής οικονομικής προσφοράς για την υπ’ αρ.
πρωτ. 483/05.05.2021 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος της Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου Υπουργείου Τουρισμού .
• Υπεύθυνη Δήλωση (άρθ. 8 Ν.1599/86) στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αποκλεισθεί από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
αρμόδιου για θέματα καταπολέμησης διαφθοράς (άρθρ. 74 Ν.4412/2016).
• Υπεύθυνη Δήλωση (άρθ. 8 Ν.1599/86) στην οποία δηλώνεται από τον οικονομικό φορέα εάν στο χρονικό διάστημα
τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς για την υπ’ αρ. πρωτ.
483/05.05.2021 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος της Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου Υπουργείου Τουρισμού, έχουν επιβληθεί εις βάρος του
κυρώσεις με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος σύμφωνα με
τα αναγραφόμενα της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115) : «Ως σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα νοείται ιδίως: αα) Η επιβολή σε βάρος της υποψήφιας εταιρείας, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών
πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τουλάχιστον δύο (2) πράξεων επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας συνολικού ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000)
ευρώ, για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, καθεμιά από τις οποίες χαρακτηρίζεται ως «υψηλής» ή «πολύ
υψηλής» σοβαρότητας κατ’ εφαρμογή της Υ.Α. 2063/Δ1 632/2011 ή οποιασδήποτε διάταξης ρυθμίσει μελλοντικά το
περιεχόμενο των παραβάσεων «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, ββ) η κήρυξη ως έκπτωτης της υποψήφιας
εταιρείας κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθ. 68 Ν. 3863/2010, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, γγ) η επιβολή της κύρωσης της προσωρινής
διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων της επιχείρησης ή
εκμετάλλευσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς.»
• Έγγραφη βεβαίωση, όπως έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.Μ.Η, περί σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης ανάλογα με τη
νομική μορφή του οικονομικού φορέα από το οποίο πρέπει να προκύπτει η νόμιμη σύστασή του οικονομικού φορέα,
τα πρόσωπα που διοικούν και δεσμεύουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία της Παρούσας Πρόσκλησης (νόμιμος
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής, Δ.Σ. κλπ.) καθώς και η θητεία των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου
εκπροσώπου. Η ημερομηνία έκδοσης ( Γ.Ε.Μ.Η.) από να μην υπερβαίνει χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής οικονομικής προσφοράς για την υπ’ αρ. πρωτ. 483/05.05.2021
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος της Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου Υπουργείου Τουρισμού.
10.2 . Η μη έγκαιρη προσκόμιση των προαναφερόμενων δικαιολογητικών εγγράφων από τον Ανάδοχο για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, δύναται να ακυρώσει την εν λόγω διαδικασία ανάθεσης και
σύναψης σύμβασης με απόφαση της Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου –Υπουργείου Τουρισμού.

ΑΡΘΡΟ 11. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ (στα πλαίσια εκτέλεσης των όρων της υπό σύναψης σύμβασης
• Ο χρόνος ισχύος της παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
από τα συμβαλλόμενα μέρη, με καταληκτική ημερομηνία την 31/12/2021. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών
θα γίνεται τμηματικά, το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της Α.Σ.Τ.Ε.
Ρόδου.
• Η παράδοση θα γίνεται στην Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου, με φροντίδα, δαπάνες και μεταφορικά μέσα του προμηθευτή.
• Το προμηθευόμενο είδος θα παραδίδεται τουλάχιστον με τα απαραίτητα συνοδευτικά Δελτία Αποστολής,
Τιμολόγια κλπ.
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Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα ενεργείται από ειδική τριμελή επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί για το
σκοπό αυτό.
Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και θα τηρούν όλους τους κανόνες διάθεσης και εμπορίας.
Το φωτοαντιγραφικό χαρτί, η ποιότητα του χαρτιού Α4 θα είναι η κατάλληλη, απαλλαγμένο από υγρασία και
χνούδι, ώστε να μην δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στην λειτουργία των φωτοτυπικών μηχανημάτων,
των εκτυπωτών και της συσκευής τηλεομοιοτυπίας της Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.
Τα αναφερόμενα (άρθρο 2) μελάνια εκτυπωτών θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια γνησιότητας.
Η λήξη των αναλωσίμων, θα είναι τουλάχιστον (1) ένα έτος μετά την ημερομηνία παραλαβής τους.
Ο χαρακτηρισμός της ποιότητας του παραλαμβανόμενου υλικού αποτελεί δικαίωμα της επιτροπής, που
αποφασίζει για την παραλαβή ή απόρριψη του.

ΑΡΘΡΟ 12. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
12.1. Η συνολική αξία της δαπάνης για την προμήθεια «ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού», (CPV 30197643-5),
(CPV 30197000-6), (CPV 30199000-0), (CPV 30192000-1), (CPV 30125120-8) (CPV 22852000-7), για το έτος 2021 στην
Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου – Υπουργείου Τουρισμού, δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 4.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
12.2. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 317/23.03.21 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με ΑΔΑ:ΨΘΧΘ465ΧΘΟ-4ΚΔ και αρ.
ανάρτησης στο Κ.Η.Μ.Δ.Σ.:21REQ008326739, η συνολική δαπάνη ποσού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€), βαρύνει
την πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Τουρισμού, ειδικού φορέα 1045 – 501-0000000, στον
αναλυτικό λογαριασμό εξόδων 2410201001, οικ. έτους 2021.
12.3. Για την διαδικασία καταβολής της αμοιβής του Αναδόχου απαιτείται η προσκόμιση: α) των παραστατικών πώλησης,
β) εγγράφου τραπέζης ή άλλο έγγραφο το οποίο να πιστοποιεί τον αριθμό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα
γίνει η κατάθεση του πληρωτέου ποσού, γ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α), όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία δηλώνεται εάν οι απαιτήσεις που απορρέουν από το εκδοθέν τιμολόγιο έχουν εκχωρηθεί σε
τρίτους κι αν τελεί υπό κατάσχεση και δ) κάθε πρόσθετου εγγράφου που τυχόν απαιτηθεί από το αρμόδιο τμήμα
εκκαθάρισης δαπανών.
12.4. Οι νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής αξίας αμοιβής (άνευ ΦΠΑ), βαρύνουν τον ανάδοχο ενώ ο Φ.Π.Α. βαρύνει το
Δημόσιο. Οι εν λόγω κρατήσεις, έχουν ως εξής: ΦΕ 4% , υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06% και επί της εισφοράς παρακρατείται ΧΑΡΤ.
3% , ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20%., υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,07% και επί της εισφοράς παρακρατείται ΜΤΠΥ 3%, ΧΑΡΤ. 2% , ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20%.
12.5. Η εξόφληση του εκάστοτε τιμολογίου του Αναδόχου θα πραγματοποιείται κατόπιν της βεβαίωσης ποσοτικής και
ποιοτικής παραλαβής των εκτελουμένων υπηρεσιών
από την αρμόδια επιτροπή της Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου-Υπουργείου
Τουρισμού, ελέγχου, θεώρησης των παραστατικών δαπάνης από την Γ.Δ.Ο.Δ.Υ. του Υπουργείου Τουρισμού και
εξόφλησης του σχετικού εντάλματος πληρωμής με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου.
12.6. Κατά τη διαδικασία ελέγχου των παραστατικών δαπάνης από την Γ.Δ.Ο.Δ.Υ. του Υπουργείου Τουρισμού,
πραγματοποιείται αυτεπάγγελτη αναζήτηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και κατ’ εφαρμογή των
υφιστάμενων σχετικών νομικών διατάξεων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες λήψεις στοιχείων περί οφειλών από τις αρμόδιες
υπηρεσίες (ΔΟΥ, ΙΚΑ, λοιποί ασφαλιστικοί οργανισμοί) δύναται να πραγματοποιείται παρακράτηση βεβαιωμένων
οφειλόμενων χρηματικών ποσών υπέρ Δημοσίου, Ι.Κ.Α. κ.λ.π.
ΑΡΘΡΟ 13. Με την παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος επισυνάπτεται το Παράρτημα της Οικονομικής Προσφοράς
για συμπλήρωση, η υποβολή της οποίας συνεπάγεται την αποδοχή όλων των όρων της παρούσας Πρόσκλησης.
ΑΡΘΡΟ 14. Η παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού:
mintour.gov.gr

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΤΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Προς Α.Σ.Τ.Ε. Ρόδου/ Υπουργείου Τουρισμού
Επωνυμία Επιχ/σης:…………………………..
Διεύθυνση Επιχ/σης…………………………..
Τηλέφωνο επικοινωνίας:……………………………… Φαξ:………………………………..
Email:……………………………………
ΑΦΜ:………………………………. ΔΟΥ:……………………………………

Α/Α

1
2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Χαρτί φωτοαντιγραφικού λευκό A4/500 φύλλα 80 gr/m2
(πακέτο)κατάλληλο για εκτυπωτές inkjet, laser και fax
INACOPIA

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

200
10

3

Χαρτί ριγέ (Πακέτο 400) 2/πλα φύλλα
Κλασέρ Α4 8-32 SKAG (Πλαστικό) με μηχανισμό 2 κρίκων και
τσέπη στην ράχη

4

Στυλό διαρκείας κόκκινο PILOT G-2 07 (μαρκαδοράκι)

20

5

Στυλό διαρκείας μπλε PILOT G-2 07 (μαρκαδοράκι)

40

6

Στυλό Faber-Castell Goldfaber 030

20

7

Μολύβι μαύρο με γόμα staedtler noris 120 (2) ΗΒ

20

8

Διορθωτικό στυλό Pelikan

10

9

Κόλα Υγρή Γενικής Χρήσης UHU σωληνάριο 20ml

5

10

Γόμες λευκές Pelikan μεγάλες AL20

5

11

5

12

Γόμες μπλε κόκκινο (για στυλό) Pelikan ΒR 40
Συνδετήρες (ανταλλακτικά) συρραπτικού (κουτί 24/6 mm)
Veto

10

13

Συνδετήρες μεσαίοι (απλοί) No5 100τμχ Veto

20

30

8

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.
24%

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

14

Συνδετήρες μεγάλοι (απλοί) No7 50τμ

10

15

Μελάνι για ταμπόν σφραγίδας TROPAT

2

16

Βιβλίο πρακτικών ριγέ 25Χ35 200 φύλλων

1

17

Ημερολόγια βιβλία ημερήσιο 17Χ25

3

18

Ψαλίδι 21 CM

2

19

2

21

Διακορευτή μεγάλο 65 φύλλων
Μαρκαδόρος ανεξίτηλος χοντρός με στρογγυλή μύτη μαύρος
Pilot
Μαρκαδόρος ανεξίτηλος λεπτός με στρογγυλή μύτη μαύρος
Pilot

22

Μαρκαδόρος υπογράμμισης (κίτρινο χρώμα) Pelikan

5

23

Κολλητική ταινία - σελοτέιπ 15mmX33m/45mic ματ

24

Κολλητική ταινία - 50mmX66m διάφανη

5

25

Κολλητική ταινία - 50mmX66m καφέ

5

26

Βάση για σελοτέιπ επιτραπέζια

2

27

Χαρτί περιτυλίγματος 1Χ10Μ

4

28

Φάκελοι κίτρινοι Α4 23Χ32

150

29

Φάκελοι κίτρινοι Α3 31Χ41

100

30

Φάκελοι κίτρινοι αλληλογραφίας (26×18)

100

31

Φάκελοι λευκοί αλληλογραφίας (22×11)

300

32

Κύβοι λευκοί γραφείου (σημειώσεων) 750 φύλλων

5

33

Κύβοι αυτοκόλλητοι γραφείου 75Χ75 100 Φύλλων

30

34

Ζελατίνες για αρχειοθέτηση (με τρύπες) 100 τεμ. 4,5 micr

35

Ντοσιέ πλαστικό με έλασμα Α4

20

36

Ντοσιέ TYPOTRUST Α4 με έλασμα και τρύπες αρχειοθέτησης

30

37

Ντοσιέ - φάκελοι χάρτινοι με λάστιχο και αυτιά Prespan

50

38

Συρραπτικό 126-128 Roma E-Plier

2

39

Κομπιούτερ-αριθμομηχανή με μεγάλα πλήκτρα

2

40

Ράφια πλαστικά διάφανα αρχειοθέτησης

41

4

42

Χάρακας 30 cm
BLACK TONER KYOCERA ECOSYS M6235 CIDN

43

YELLOW TONER KYOCERA ECOSYS M6235 CIDN

2

44

CYAN TONER KYOCERA ECOSYS M6235 CIDN

2

45

MAGENTA TONER KYOCERA ECOSYS M6235 CIDN

2

20

5
5
15

5

20
2
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46

BLACK TONER KYOCERA ECOSYS M2540 DN

1

47

BLACK TONER ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ RICOH MP2501SP

2

48

BLACK CARTIGE 301 XL HP DESKJET 2050

2

49

MULTI COLOR CARTIGE 301 XL HP DESKJET 2050

2

50

BLACK TONER LEXMARK E352DN

1

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Φ.Π.Α

ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ

-Οι ανωτέρω προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές από την υπογραφή της επικείμενης σύμβασης έως 31/12/2021.
-Αποδεχόμαστε πλήρως τους όρους της με αρ. πρωτ. 483/05-05-2021 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος της Α.Σ.Τ.Ε.Ρ./Υπουργείου
Τουρισμού.

(τόπος/ημερομηνία) …………………
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

………………………..
(ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
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