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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Μυτιλήνη, 18/11/2015
Α.Π.: 8813

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την προμήθεια τόνερ εκτυπωτών, τόνερ φωτοτυπικών μηχανημάτων και χαρτιού
φωτοτυπικών μηχανημάτων
για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(Αρ. Πρόσκλησης 12/2015)
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με την απόφαση της υπ’ αριθμ. 10/05-11-2015 συνεδρίαση της
Συγκλήτου, Θέμα 8.32 «Κήρυξη άγονου του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την
προμήθεια τόνερ εκτυπωτών, τόνερ φωτοτυπικών μηχανημάτων και χαρτιού φωτοτυπικών
μηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έγκριση για την, με τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση), προμήθεια των ειδών για τα οποία ο διαγωνισμός
απέβη άγονος και έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (ΑΔΑΩΗΠΤ469Β7ΛΧΘΩ), σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας
ανάθεση) στην προμήθεια τόνερ εκτυπωτών, τόνερ φωτοτυπικών μηχανημάτων και χαρτιού
φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά πίνακα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εκατό δέκα εννέα
ευρώ(4119,00€) συμπεριλαμβανομένου και του αντίστοιχου Φ.Π.Α., (καθαρή αξία προ ΦΠΑ
3550,86€ πλέον του 16% Φ.Π.Α. 568,14 €).
Η δαπάνη για την ως άνω προμήθεια θα καλυφθεί:
 Για ποσό έως 3119,00€ από τον ΚΑΕ 1281 «Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών και
λοιπών συναφών εφαρμογών» του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος
τρέχοντος οικονομικού έτους 2015
 Για ποσό έως 1000,00€ από τον ΚΑΕ 1731 «Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού
υλικού» του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος τρέχοντος οικονομικού έτους
2015
Υπό προμήθεια είδη: σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.
Χρόνος ισχύος των προσφορών: εκατόν είκοσι (120) ημέρες τουλάχιστον, από την επομένη της
καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών.
Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή ανά πίνακα.
Παράδοση – Εκτέλεση εργασιών: εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την
υπογραφής της σύμβασης και έως 31/12/2015.
Σύμβαση: Προμήθειας.
Υπηρεσία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ζητηθούν πληροφορίες:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, κτήριο «7ης Μαρτίου»,
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Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: μέχρι την Παρασκευή 27/11/2015 και
ώρα 11:00 π.μ., στο Πρωτόκολλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ρόδου, κτήριο «7ης Μαρτίου»,
ισόγειο, Δημοκρατίας 1, 85132 Ρόδος.
Διεύθυνση που θα σταλούν οι προσφορές: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πρωτόκολλο, κτήριο «7ης
Μαρτίου», Δημοκρατίας 1, κτήριο «7ης Μαρτίου», Δημοκρατίας 1, Ρόδος 85132, με την ένδειξη
«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΤΟΝΕΡ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 12/2015»
Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς:
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Θα πρέπει να περιέχονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – έγγραφα, ως ακολούθως:
α/α
1

2

Περιγραφή
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία θα
 αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχει
 δηλώνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος:
α. αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
β. δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα
αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα
του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.
γ. δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
δ. είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
ε. είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
ζ. δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν.
1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, (για νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή
αλλοδαπά) ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)
και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης (για νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά) ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία αναγράφονται:

τα στοιχεία της διακήρυξης του διαγωνισμού, που συμμετέχουν,

ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα
διακήρυξη, την οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα,

μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς είναι εγγεγραμμένος στο οικείο
Επιμελητήριο (ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις αν πρόκειται για
αλλοδαπούς) και ότι θα εξακολουθήσει να είναι εγγεγραμμένος μέχρι την κατακύρωση
του διαγωνισμού,

ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε
λόγο,

ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφασή
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή
της υπαναχώρησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή της κρίσης της Επιτροπής
Διενέργειας και Αξιολόγησης
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εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά στο Παράρτημα Ι:
ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ, προέρχονται από τις εταιρείες κατασκευής των
μηχανημάτων στα οποία θα τοποθετηθούν, είναι καινούργια και αμεταχείριστα και
έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία παράδοσής
τους.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Θα συνταχθεί με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ.
Προσφορές γίνονται δεκτές για όλους τους πίνακες ή και για λιγότερους.
Η οικονομική προσφορά πρέπει να κατατίθεται ανά πίνακα και να συμπεριλαμβάνει όλα τα είδη
του εκάστοτε πίνακα. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά για τον/τους εν λόγω πίνακα/κες θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Τόπος παράδοσης των ειδών:
Ως τόπος παράδοσης των αναλωσίμων πληροφορικής και τόνερ εκτυπωτών ορίζονται
σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος Ι, η Πανεπιστημιακή Μονάδα:
 Σάμου, κτήριο «Ηγεμονείο» Καρλόβασι, 83200 Σάμος (κ. Κυριακού, τηλ. 22730 82015)
Ως τόπος παράδοσης των τόνερ φωτοτυπικών μηχανημάτων και χαρτιού φωτοτυπικών
μηχανημάτων ορίζονται σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος Ι, η Πανεπιστημιακή
Μονάδα:
 Σύρου, Κωνσταντινουπόλεως 1, 84100 Ερμούπολη Σύρου (κ. Καϊλης, τηλ. 22810 97024)
Όλα τα προσφερόμενα είδη θα παραδοθούν στις ως άνω διευθύνσεις, χωρίς επιπλέον
επιβάρυνση του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Πληροφορίες: Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, κα Μαρία Διαμαντάρα, 22410
99026, e-mail: Rhodes_Oik_Ypir@aegean.gr
Πληρωμή: μετά την έκδοση νόμιμου παραστατικού και μετά την βεβαίωση καλής εκτέλεσης από
την αρμόδια επιτροπή.
Κρατήσεις: παρακράτηση φόρου 4%, κράτηση 0,10 %, χαρτόσημο 3% επί του 0,10% , & ΟΓΑ
χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου 3%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ) σύμφωνα με το Ν. 4013/15-9-2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ (σε όλο το ποσό της σύμβασης προ ΦΠΑ), τυχόν
τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Καθ. Στέφανος Α. Γκρίτζαλης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚEΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
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Τα μελάνια, τόνερ των εκτυπωτών και τα τόνερ φωτοτυπικών μηχανημάτων, πρέπει να είναι τα
γνήσια εργοστασιακά, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά σε κάποιο Πίνακα της παρούσης,
να προέρχονται δε από τις εταιρείες κατασκευής των μηχανημάτων που θα τοποθετηθούν, να
είναι καινούργια και αμεταχείριστα και να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα (1) έτος από
την ημερομηνία παράδοσής τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β
Πανεπιστημιακή-Περιφερειακή Μονάδα ΣΑΜΟΥ. Αξία προμήθειας ΠΙΝΑΚΑ 2Β: 3119,00€
KAE 1281 Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών & λοιπών συναφών εφαρμογών
Α/Α
ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Β. ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Β1.ΣΑΜ
Τόνερ για εκτυπωτή Lexmark E360dn
ΤΕΜΑΧΙΟ
1
Β2.ΣΑΜ
Τόνερ για εκτυπωτή HP LaserJet 1320
ΤΕΜΑΧΙΟ
1
Τόνερ για εκτυπωτή HP Laserjet color 4650 (1 ΤΕΜΑΧΙΟ
Β3.ΣΑΜ
black)
1
Τόνερ για εκτυπωτή HP Laserjet color CP5225 ΤΕΜΑΧΙΟ
Β4.ΣΑΜ
(1 black, 1 yellow, 1 cyan)
1
Β5.ΣΑΜ
Τόνερ για εκτυπωτή HP LaserJet 1200/1220
ΤΕΜΑΧΙΟ
1
Τόνερ για εκτυπωτή LEXMARK C792de (1
ΤΕΜΑΧΙΟ
Β6.ΣΑΜ
black)
1
Β7.ΣΑΜ
Τόνερ για εκτυπωτή LEXMARK MS510dn
ΤΕΜΑΧΙΟ
1
ΤόνεργιαεκτυπωτήSAMSUNGProEXpressM387 ΤΕΜΑΧΙΟ
Β8.ΣΑΜ
5FD
1
Β9.ΣΑΜ
Τόνερ για εκτυπωτή HP LaserJet 4200
ΤΕΜΑΧΙΟ
1
ΠΙΝΑΚΑΣ 9
Πανεπιστημιακή-Περιφερειακή Μονάδα ΣΥΡΟΥ. Αξία προμήθειας ΠΙΝΑΚΑ 9: 1.000,00€
KAE 1731 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (τόνερ φωτ/κων μηχ/των & χαρτί
φωτ/κών μηχανημάτων)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1ΣΥΡ
2ΣΥΡ

XEROX Work Centre 5021V_U
Epson velvet fine art paper Α3+

τεμ
τεμ

2
1

3ΣΥΡ

Epson Matte paper heavy weight A3+

τεμ

2

4ΣΥΡ
5ΣΥΡ

EpsonSomerset velvet fine art paper inkjet 255g/m2 1118
mm x 15.2 m 10 x 250
Epsonarchivalmatte , 1118 x 12 250

τεμ
τεμ

1
1

Ξηρογραφικό χαρτί τύπου Α4, 80g/m2 σε δεσμίδες των
6ΣΥΡ 500 φύλλων
ΚΟΥΤΕΣ*
* ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΚΟΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΔΕΣΜΙΔΩΝ (500 ΦΥΛΛΑ ΑΝΑ ΔΕΣΜΙΔΑ)

2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ :
ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
......................................................................
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΤΟΝΕΡ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 12/2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 – ΤΚ 85100 – ΡΟΔΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β
Πανεπιστημιακή-Περιφερειακή Μονάδα ΣΑΜΟΥ. Συνολική αξία προμήθειας ΠΙΝΑΚΑ 2Β: 3.119,00€
KAE 1281 Προμήθεια υλικών μηχανογραφικών & λοιπών συναφών εφαρμογών
Α/Α
ΜΟΝΑΔΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Β. ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
Β1.ΣΑΜ
Τόνερ για εκτυπωτή Lexmark E360dn
ΤΕΜΑΧΙΟ
1
Β2.ΣΑΜ
Τόνερ για εκτυπωτή HP LaserJet 1320
ΤΕΜΑΧΙΟ
1
Τόνερ για εκτυπωτή HP Laserjet color 4650 (1
ΤΕΜΑΧΙΟ
Β3.ΣΑΜ
black)
1
Τόνερ για εκτυπωτή HP Laserjet color CP5225 (1
ΤΕΜΑΧΙΟ
Β4.ΣΑΜ
black, 1 yellow, 1 cyan)
1
Β5.ΣΑΜ
Τόνερ για εκτυπωτή HP LaserJet 1200/1220
ΤΕΜΑΧΙΟ
1
Β6.ΣΑΜ
Τόνερ για εκτυπωτή LEXMARK C792de (1 black)
ΤΕΜΑΧΙΟ
1
Β7.ΣΑΜ
Τόνερ για εκτυπωτή LEXMARK MS510dn
ΤΕΜΑΧΙΟ
1
Β8.ΣΑΜ
Τόνερ για εκτυπωτή SAMSUNGProEXpressM3875FD ΤΕΜΑΧΙΟ
1
Β9.ΣΑΜ
Τόνερ για εκτυπωτή HP LaserJet 4200
ΤΕΜΑΧΙΟ
1
ΣΥΝΟΛΑ ΠΙΝΑΚΑ 2Β
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΙΝΑΚΑ 2Β ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΙΝΑΚΑ 2Β ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 2Β (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΔΑ: 7ΟΚΦ469Β7Λ-Β44

ΠΙΝΑΚΑΣ 9
Πανεπιστημιακή-Περιφερειακή Μονάδα ΣΥΡΟΥ. Αξία προμήθειας ΠΙΝΑΚΑ 9: 1.000,00€
KAE 1731 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ (τόνερ φωτ/κων μηχ/των &
χαρτί φωτ/κών μηχανημάτων)

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1ΣΥΡ
2ΣΥΡ

XEROX Work Centre 5021V_U
Epson velvet fine art paper Α3+

τεμ
τεμ

2
1

3ΣΥΡ

Epson Matte paper heavy weight A3+

τεμ

2

4ΣΥΡ
5ΣΥΡ

EpsonSomerset velvet fine art paper inkjet
255g/m2 1118 mm x 15.2 m 10 x 250
Epsonarchivalmatte , 1118 x 12 250

τεμ
τεμ

1
1

ΚΟΥΤΕΣ*

2

6ΣΥΡ

Ξηρογραφικό χαρτί τύπου Α4, 80g/m2 σε δεσμίδες
των 500 φύλλων
ΣΥΝΟΛΑ ΠΙΝΑΚΑ 9

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΙΝΑΚΑ 9 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΙΝΑΚΑ 9 ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 9 (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)
* ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΚΟΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΔΕΣΜΙΔΩΝ (500 ΦΥΛΛΑ ΑΝΑ ΔΕΣΜΙΔΑ)
(Τόπος /ημερομηνία)…………………………
Ο προσφέρων

Υπογραφή
(σφραγίδα)
ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Τα έξοδα μεταφοράς/παράδοσης των ειδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βαρύνουν τον ανάδοχο.
2. Επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει ο συμμετέχων να καταθέσει προσφορά για όλα τα είδη.

ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

