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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Δ/νση: Κοίλα Κοζάνης, ΤΚ 50100 

Τηλ.: +30 2461068232 & 2461068103 

Φαξ: +30 2461039682 

Email: ghaitidis@teiwm.gr, kvlachaki@uowm.gr 

 Κοζάνη,  24-02-2020 

 Αριθμ. Πρωτ. Φ.Δ.Ο.3/1.4/4661 

 Πληροφορίες: Γ. Χαϊτίδης 

 

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΛΛΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ, ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΓΡΕΒΕΝΑ & ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 

Το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, βάσει του Ν. 4412/2016 και έχοντας υπόψη την Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό 100/21-02-2020, με ΑΔΑ: 6ΟΙΥ469Β7Κ-ΧΡΠ και ΑΔΑΜ: 

20REQ006323502, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την προμήθεια: 

α) Κολλών αναφοράς 80 gr/m2 γραφής, διαστάσεων Α3, με εκτύπωση μονοχρωμίας στις δυο 

όψεις, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (ποσού 18.600,00 € με 24% ΦΠΑ) 

β) Φακέλων αλληλογραφίας 100 gr/m2 λευκοί, με αυτοκόλλητο άνοιγμα, έγχρωμη εξωτερική 

εκτύπωση και εκτύπωση ασφαλείας εσωτερική, διαστάσεων: α) 11x23εκ., β) 19x26εκ., γ) 23x33εκ., 

σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα (ποσού 6.200,00 € με 24% ΦΠΑ) 

συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η δαπάνη θα 

βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος έτους 2020, ΚΑΕ: 4121Α. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να καταθέσουν οικονομική προσφορά για ένα ή περισσότερα 

από τα επιμέρους κεφάλαια της παρούσας Πρόσκλησης. Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών θα 

είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του κάθε Κεφαλαίου, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι 

απαιτούμενοι όροι. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους, σε σφραγισμένο φάκελο, όπου θα 

περιέχονται:  

1) Τεχνική Προσφορά, στην οποία θα περιέχεται  

a. ο Πίνακας Συμμόρφωσης του Παραρτήματος Ι (για κάθε κεφάλαιο) συμπληρωμένος 

και υπογεγραμμένος από τον προσφέροντα καθώς 

b. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου σε ισχύ (όπου θα φαίνεται ότι το αντικείμενο της 

δραστηριότητας του υποψηφίου είναι συναφές με το αντικείμενο της παρούσας 

πρόσκλησης) 

2) η Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με τα Υποδείγματα Οικονομικής Προσφοράς του 
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Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας 

Στον παραπάνω φάκελο θα αναγράφονται εξωτερικά τα στοιχεία:  

α) του προσφέροντος (πλήρης επωνυμία, ΑΦΜ. ΔΟΥ, δ/νση, τηλέφωνο, email) και 

β) της διαδικασίας, ήτοι:  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4661/24-02-2020  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΛΛΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 03-03-2020 

(Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο) 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 03-03-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. 

(ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών) στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Δυτ. 

Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50100, τηλ. 24610-68270, -80, Fax 24610-39682. Το άνοιγμα των 

φακέλων θα πραγματοποιηθεί κατά την παραπάνω ημ/νία και ώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης. 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

i) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο 

προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας 

ii) Πιστοποιητικά σε ισχύ που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής (ασφαλιστική ενημερότητα). 

iii) Πιστοποιητικό σε ισχύ που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (φορολογική 

ενημερότητα). 

2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τις ποσότητες που θα αναφέρονται στη σύμβαση μέσα σε 

προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

3. Η παράδοση θα γίνει στο Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά & 

Πτολεμαΐδα, σύμφωνα με τις επιμέρους ποσότητες που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία και έως τη 

συμπλήρωση του ποσού κάθε Κεφαλαίου της παρούσας πρόσκλησης.  

4. Τα είδη θα παραδοθούν με Δελτία Αποστολής που θα εκδοθούν στα παρακάτω στοιχεία: 
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1. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη 

Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50150 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης 

2. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη 

κτίριο τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ  

δ/νση: Κ. Καραμανλή & Λυγερής, Κοζάνη 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης 

3. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη 

κτίριο Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών  

δ/νση: Μπακόλα & Σιαλβέρα, Κοζάνη 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης 

4. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα 

Σχολή Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών 

3ο χλμ. εθν. οδού Φλώρινας-Νίκης, Τ.Κ. 53100 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης 

5. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα 

Σχολή Καλών Τεχνών 

3ο χλμ. εθν. οδού Φλώρινας-Νίκης, Τ.Κ. 53100 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης 

6. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα 

Τέρμα Κοντοπούλου, Τ.Κ. 53100, Φλώρινα 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης 

7. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Καστοριά 

Περιοχή Φούρκα, Τ.Κ. 52100, Καστοριά 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης 

8. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στα Γρεβενά 

6ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Γρεβενών Κοζάνης Τ.Κ. 51100 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης 

9. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Πτολεμαΐδα 

Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ, Τ.Κ. 50200, Πτολεμαΐδα 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης 

 

5. Το συνολικό τιμολόγιο θα εκδοθεί στα εξής στοιχεία: 

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας  

Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50150 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης 

6. Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς μέχρι και της θέσεως που θα υποδείξει το 

Πανεπιστήμιο. Η πληρωμή του θα γίνει μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προς 

προμήθεια ειδών και αφού προηγηθεί βεβαίωση των αρμόδιων Επιτροπών παραλαβής περί 

εκπληρώσεως των εν γένει συμβατικών του υποχρεώσεων.  

7. Τον ανάδοχο βαρύνει ο προβλεπόμενος κάθε φορά φόρος του Δημόσιου Τομέα (σήμερα 4% για τις 

προμήθειες), ο οποίος όμως συμψηφίζεται στο τέλος του έτους από την επιχείρηση, σύμφωνα με 

βεβαίωση που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία μας. 

8. Επίσης, ο ανάδοχος επιβαρύνεται με:  

 Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

 Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  

 Οι παραπάνω κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
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στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο προμηθευτής επιβαρύνεται 

σύμφωνα με τις νέες διατάξεις. 

9. Μετά τη λήξη της σύμβασης, και μέχρι την ανάδειξη νέου αναδόχου, το Πανεπιστήμιο Δυτ. 

Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωμα να προμηθεύεται τα είδη της παρούσας με τους ίδιους όρους της 

σύμβασης, έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη και του προμηθευτή. 

10. Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του αναδόχου και του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας από 

τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του Πανεπιστημίου ή 

από τα Δικαστήρια Κοζάνης. 

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα 

Προμηθειών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 

24610 68232, 39683). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α) ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ποσού 18.600,00 € με ΦΠΑ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ1 ΑΠΑΙΤΗΣΗ2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ3 

Χρώμα λευκό, Βάρος 80 gr/m2, διαστάσεων Α3 ΝΑΙ  

Εκτύπωση μονοχρωμίας (χρώματος μπλε) στις δυο όψεις, σύμφωνα με το 

συνημμένο υπόδειγμα. 
ΝΑΙ 

 

Το χαρτί να μην επηρεάζεται από το μεγάλο διάστημα αποθήκευσης, κάτω από τις 

συνηθισμένες κλιματολογικές συνθήκες. 
ΝΑΙ 

 

Το κόψιμο των φύλλων κάθε δεσμίδας πρέπει να είναι τελείως λείο και να μην 

παρουσιάζει γραμμώσεις. 
ΝΑΙ 

 

Οι κόλλες αναφοράς θα παραδοθούν συσκευασμένες σε ισόποσες δεσμίδες για τη 

διευκόλυνση της παραλαβής τους. 
ΝΑΙ 

 

Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με αδιάβροχο υλικό συσκευασίας για 

την προστασία του χαρτιού από την υγρασία του περιβάλλοντος. 

ΝΑΙ 
 

Η παράδοση των κολλών αναφοράς θα γίνει στις κατά τόπους Υπηρεσίες του 

Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά & 

Πτολεμαΐδα) και στις ποσότητες που θα συμφωνηθούν με τις Υπηρεσίες του 

Πανεπιστημίου εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Την 

ευθύνη και τα έξοδα μεταφοράς των κολλών αναφοράς έχει αποκλειστικά ο 

προμηθευτής. 

ΝΑΙ 

 

Όλα τα παραδοτέα ανήκουν στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα του 

Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας. Ο προμηθευτής δεσμεύεται με την υποχρέωση 

να μην διαθέσει, αναπαράγει, χρησιμοποιήσει, κοινοποιήσει με οποιοδήποτε 

τρόπο τα στοιχεία του Πανεπιστημίου για την εκτύπωση των κολλών αναφοράς. 

ΝΑΙ 

 

Ο προμηθευτής εγγυάται την καλή ποιότητα ολόκληρης της ποσότητας των 

κολλών αναφοράς. Σε περίπτωση που το Πανεπιστήμιο διαπιστώσει ότι οι κόλλες 

αναφοράς δεν είναι άριστης ποιότητας, ο προμηθευτής υποχρεούται να τις 

αντικαταστήσει, αμέσως μόλις αυτό του γνωστοποιηθεί εντός τριών (3) ημερών με 

κόλλες αναφοράς άριστης ποιότητας. 

ΝΑΙ 

 

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να καταθέσουν δείγμα μίας εκτυπωμένης 

σελίδας, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα του χαρτιού και της εκτύπωσης 
 

 

Ημερομηνία, …..…/…..…/…..……... 

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή 

 

……………….………………………………… 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β) ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (ποσού 6.200,00 € με ΦΠΑ) 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ1 ΑΠΑΙΤΗΣΗ2 ΑΠΑΝΤΗΣΗ3 

Χρώμα λευκό ΝΑΙ  

Βάρος 100 gr/m2 ΝΑΙ  

διαστάσεις: - - 

 α) 11x23εκ. ΝΑΙ  

 β) 19x26εκ. ΝΑΙ  

 γ) 23x33εκ. ΝΑΙ  

αυτοκόλλητο άνοιγμα ΝΑΙ  

έγχρωμη εξωτερική εκτύπωση σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα ΝΑΙ  

εκτύπωση ασφαλείας εσωτερική ΝΑΙ  

οι προσφέροντες υποχρεούνται να καταθέσουν δείγμα μη εκτυπωμένων φακέλων 

(1 τεμ. για κάθε μία από τις τρεις ζητούμενες διαστάσεις), προκειμένου να 

διαπιστωθεί η ποιότητά τους 

ΝΑΙ  

 

Ημερομηνία 

…………….. 

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή 

 

……………….………………………………… 

 

 

                                            
1
 Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα 

οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

2 Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι 

υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της 

προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές 

που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η προδιαγραφή δεν είναι 

απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν 

απορρίπτονται. 

3
 Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη 

προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του 

αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Προμήθεια Κολλών αναφοράς 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.600,00 € με ΦΠΑ 

 

Ο/η υπογράφων/-ουσα ……………………………..…………………………… για λογαριασμό της εταιρίας 

……………………………………………………………………….…….…. αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της αριθμ. 

Φ.Δ.Ο.3/1.4/4661/24-02-2020 Πρόσκλησης και προσφέρω την παρακάτω τιμή:  

 

Προσφερόμενο είδος 

Προσφερόμενη 

τιμή μονάδας 

(€) χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ 24% 

Τελική 

προσφερόμενη τιμή 

μονάδας (€) με ΦΠΑ 

κόλλες αναφοράς 80 gr/m2 γραφής, 

διαστάσεων Α3, με εκτύπωση μονοχρωμίας 

στις δυο όψεις, σύμφωνα με το συνημμένο 

υπόδειγμα 

   

 

 

Ημερομηνία 

…………….. 

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή 

 

……………….………………………………… 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Προμήθεια Φακέλων αλληλογραφίας 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.200,00 € με ΦΠΑ 

(Οι προμηθευτές υποχρεούνται επί ποινή απόρριψης να καταθέσουν ενιαία προσφορά για το σύνολο των ειδών του 

Κεφαλαίου. Η οικονομική προσφορά θα κριθεί στο σύνολο του προσφερόμενου Κεφαλαίου, με βάση την τιμή 

μονάδος για όλα τα είδη. Σημειώνεται ότι δεν αναφέρονται ενδεικτικές ποσότητες κατανάλωσης για τα παρακάτω 

είδη, διότι θα προσδιοριστούν με βάση την προσφερόμενη τιμή και τον συνολικό προϋπολογισμό κάθε είδους) 

 

Ο υπογράφων ……………………………..…………………………… για λογαριασμό της εταιρίας 

……………………………………………………………………….…….…. αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της αριθμ. 

Φ.Δ.Ο.3/1.4/4661/24-02-2020 Πρόσκλησης και προσφέρω την παρακάτω τιμή:  

 

Προσφερόμενο είδος 

Προϋπολογισμός 

συνολικής 

ποσότητας (€) με 

ΦΠΑ 

Προσφερόμενη 

τιμή μονάδας 

(€) χωρίς ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

24% 

Τελική 

προσφερόμενη 

τιμή μονάδας 

(€) με ΦΠΑ 

Φάκελοι αλληλογραφίας 100 gr/m2 

λευκοί, με αυτοκόλλητο άνοιγμα, 

έγχρωμη εξωτερική εκτύπωση και 

εκτύπωση ασφαλείας εσωτερική, 

διαστάσεων: 11x23εκ., σύμφωνα με 

το συνημμένο υπόδειγμα 

2.500,00 €    

Φάκελοι αλληλογραφίας 100 gr/m2 

λευκοί, με αυτοκόλλητο άνοιγμα, 

έγχρωμη εξωτερική εκτύπωση και 

εκτύπωση ασφαλείας εσωτερική, 

διαστάσεων: 19x26εκ., σύμφωνα με 

το συνημμένο υπόδειγμα 

1.200,00 €    

Φάκελοι αλληλογραφίας 100 gr/m2 

λευκοί, με αυτοκόλλητο άνοιγμα, 

έγχρωμη εξωτερική εκτύπωση και 

εκτύπωση ασφαλείας εσωτερική, 

διαστάσεων: 23x33εκ., σύμφωνα με 

το συνημμένο υπόδειγμα 

2.500,00 €    

σύνολα 6.200,00    

 

Ημερομηνία 

…………….. 

Όνομα – Επωνυμία – Σφραγίδα – Υπογραφή 

 

……………….………………………………… 
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