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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4/2009 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, 

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ» 

 

ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία 
05.11.2009 

Ημέρα 
ΠΕΜΠΤΗ 

Ώρα 
12:ΟΟ π.μ. 

Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Δικαίου 
Ικάρων 1 – Φοίνικας 
55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 

 

Ταξινόμηση κατά CPV: 30192000-1 Προμήθειες ειδών γραφείου 

30197630-1 Εκτυπωτικό χαρτί 

      30192700-8 Γραφική ύλη 

      30200000-1 Εξοπλισμός Η/Υ και προμήθειες  

 
 
 
Προϋπολογισθείσα ανώτατη δαπάνη συμφωνίας πλαίσιο 
(χωρίς ΦΠΑ): 

31.298,32 € 
 

Δικαίωμα προαίρεσης 20% (χωρίς ΦΠΑ): 
  6.259,66 € 

Συνολική προεκτιμώμενη ανώταταη δαπάνη 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (χωρίς 
ΦΠΑ): 

37.557,98 € 
 

 
 
 
Ημερομηνία ανάρτησης προκήρυξης στην ιστοσελίδα 
(http://www.cieel.gr) και τον πίνακα ανακοινώσεων του 
ΚΔΕΟΔ  

 
19/10/2009 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Το  Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου έχοντας υπ’ όψη: 

1. τις διατάξεις του ν. 717/1977 (ΦΕΚ Α 297/06.10.1977) «Περί ιδρύσεως Κέντρου Διεθνούς 
και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου», όπως τροποποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν και 
ισχύουν 

2. τις διατάξεις του Κανονισμού Οργανωτικής Διαρθρώσεως του Κέντρου Διεθνούς και 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 142/27.05.2008 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΔΕΟΔ και κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 4835 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β 195/05.02.2009) 

3. τις διατάξεις του Κανονισμού Ανάθεσης Συμβάσεων Προμηθειών του Κέντρου Διεθνούς και 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 142/27.05.2008 
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΚΔΕΟΔ και κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 
4834/ΔΙΟΕ 236 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β 
195/05.02.2009) 

4. τις διατάξεις του πδ 118/2007 (ΦΕΚ Α 150/10.07.07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», 
στο μέτρο που εφαρμόζεται συμπληρωματικά προς τον Κανονισμό Ανάθεσης Συμβάσεων 
Προμηθειών του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου 

ΚΑΛΕΙ 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων να υποβάλουν σφραγισμένες δεσμευτικές 
προσφορές για την σύναψη συμφωνίας-πλαισίου με αντικείμενο την «Προμήθεια 
Εκτυπωτικού χαρτιού, αναλωσίμων γραφείου, γραφικής ύλης και αναλωσίμων Η/Υ». 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο της συμφωνίας πλαίσιο 

Το αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο περιλαμβάνει την ανάδειξη ενός ή περισσοτέρων 
προμηθευτών, οι οποίοι θα αναλάβουν, ως αντισυμβαλλόμενοι συμφωνίας-πλαίσιο, να 
προμηθεύσουν το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (εφεξής, αναθέτουσα 
αρχή) με αναλώσιμα είδη γραφείου, εκτυπωτικό χαρτί, γραφική ύλη και αναλώσιμα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. 

Το δημοπρατούμενο αντικείμενο χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα (παρτίδες), όπως αυτά 
εξειδικεύονται στο άρθρο 3 και το παράρτημα Ι της παρούσης και οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να 
υποβάλουν προσφορές για ένα, περισσότερα ή το σύνολο των τμημάτων της συμφωνίας-πλαίσιο. 
Ομοίως, μπορούν να ανακηρυχθούν ανάδοχοι για ένα, περισσότερα ή για το σύνολο των 
τμημάτων αυτής. Σε περίπτωση που αναδειχθούν διαφορετικοί ανάδοχοι για τα επιμέρους 
τμήματα (παρτίδες) της συμφωνίας πλαίσιο, θα υπογραφούν ισάριθμες συμφωνίες πλαίσιο, μία με 
τον ανάδοχο κάθε τμήματος. 

Με την δημιουργία ανάγκης της αναθέτουσας αρχής σε κάποιο ή κάποια από τα προς προμήθεια 
είδη υποβάλλεται σχετικό αίτημα στον αντισυμβαλλόμενο της συγκεκριμένης παρτίδας της 
συμφωνίας πλαίσιο. Ο αντισυμβαλλόμενος του συγκεκριμένου τμήματος της συμφωνίας-πλαισίου 
είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει άμεσα την αναθέτουσα αρχή με τα είδη που έχει ανάγκη, 
εφαρμόζοντας πλήρως τους όρους της συμφωνίας, εκδίδοντας σχετικό τιμολόγιο στο όνομά της. 

Οι ειδικότερες λεπτομέρειες εξόφλησης των τιμολογίων θα ρυθμισθούν με κοινή συμφωνία των 
μερών στην συμφωνία-πλαίσιο. 
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Άρθρο 2 

Προϋπολογισμός – Δικαίωμα προαίρεσης 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της συμφωνίας-πλαισίου ανέρχεται σε τριάντα μία χιλιάδες 
διακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (31.298,32 €), χωρίς ΦΠΑ και 
διαιρείται για τα τέσσερα τμήματα αυτής ως εξής:  

1. Για την παρτίδα 1, προμήθεια ειδών γραφείου:  4.772,27 €, χωρίς ΦΠΑ 

2. Για την παρτίδα 2, εκτυπωτικό χαρτί:   9.663,87 €, χωρίς ΦΠΑ 

3. Για την παρτίδα 3, προμήθεια γραφικής ύλης:  2.016,81 €, χωρίς ΦΠΑ 

4. Για την παρτίδα 4, προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ:  14.845,38 €, χωρίς ΦΠΑ. 

Ο αναλογών ΦΠΑ βαρύνει το ΚΔΕΟΔ. 

Η παράδοση των ειδών που θα προμηθεύεται το ΚΔΕΟΔ θα γίνεται στην έδρα του (Ικάρων 1 – 
Καλαμαριά) με δαπάνες του αναδόχου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν υφίσταται υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής για εξάντληση των 
ποσοτήτων και του προϋπολογισμού που ενδεικτικά αναφέρονται στην παρούσα και 
θα αποτελέσουν αντικείμενο της συμφωνίας-πλαισίου. 

Το ΚΔΕΟΔ δικαιούται με μονομερή του δήλωση που κοινοποιείται στον ανάδοχο 20 ημέρες προ 
της λήξεως της συμφωνηθείσας διάρκειας της συμφωνίας ή των συμφωνιών που θα συναφθούν 
να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο, παραγγέλλοντας επιπλέον είδη και μέχρι ποσοστό 20% επί 
των αρχικώς προβλεπομένων ποσοτήτων. 

Άρθρο 3 

Ποσότητες – Τεχνικές προδιαγραφές 

Αναλυτικότερα, οι ανάγκες της αναθέτουσας αρχής περιγράφονται στο παράρτημα Ι της 
παρούσης διακήρυξης 

Οι προσφέροντες πρέπει να συντάξουν τις προσφορές τους βάσει των ΠΙΝΑΚΩΝ Α΄- Δ’  του 
παραρτήματος Ι, αναγράφοντας α) την τιμή μονάδος εκάστου είδους της κάθε παρτίδας και β) 
την συνολική τιμή για όλα τα είδη της κάθε παρτίδας. 

Άρθρο 4 

Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Ο προσφέρων πρέπει: 

1. Να δραστηριοποιείται στην προμήθεια αναλωσίμων, όπως τα απαιτούμενα από την 
αναθέτουσα αρχή. 

2. Να μην τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 
που προβλέπεται από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 

3. Να μην τελεί υπό εκκαθάριση (μόνο τα νομικά πρόσωπα) ή ανάλογη κατάσταση που 
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.  

4. Να μην βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή εκκαθάρισης ή άλλη παρόμοια 
διαδικασία που προβλέπεται από τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις της χώρας 
εγκατάστασής του. 

5. Να μην έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικά με την επαγγελματική 
του διαγωγή. 

6. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τους νόμους της χώρας εγκατάστασής του. 
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7. Να έχει εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του όπως προβλέπεται από τους νόμους 
της χώρας εγκατάστασής του. 

Άρθρο 5 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Ο διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει με την υποβολή της προσφοράς του 
υπεύθυνη δήλωση  

i. ότι δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις αποκλεισμού του άρθρου 4 και 

ii. ότι με την ανακήρυξή του ως προσωρινού αναδόχου και προ της υπογραφής της 
συμφωνίας πλαίσιο θα προσκομίσει, εντός ρητής προθεσμίας που θα τάξει με την σχετική 
πρόσκλησή της η αναθέτουσα αρχή, τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 της παρούσας 
διακήρυξης. 

Άρθρο 6 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Ο διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει προ της υπογραφής της συμφωνίας 
πλαίσιο τα κάτωθι δικαιολογητικά, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή τους: 

1. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, μη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης ή άλλη ανάλογη 
κατάσταση για τους αλλοδαπούς 

2. Πιστοποιητικό μη θέσης σε εκκαθάριση (μόνο τα νομικά πρόσωπα) ή εκκίνησης διαδικασίας 
θέσης σε εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη κατάσταση για τους αλλοδαπούς 

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του ανάδοχου ή του νομίμου εκπροσώπου για τα νομικά 
πρόσωπα 

4. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα 

5. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του κράτους εγκατάστασής 
του 

6. Για τα νομικά πρόσωπα όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αντικαθίστανται ή να συμπληρώνονται από ένορκη 
βεβαίωση του διαγωνιζομένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής συμβολαιογράφου ή 
οιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής, όταν αυτός προέρχεται από κράτος που δεν εκδίδει έγγραφο 
ή πιστοποιητικό ή αν το εκδιδόμενο δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται. Στην 
περίπτωση που δεν προβλέπεται η σύνταξη ένορκης βεβαίωσης στο κράτος προέλευσης, τα 
δικαιολογητικά μπορούν να αντικαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση, της οποίας τη γνησιότητα 
βεβαιώνει η αρμόδια αρχή ή συμβολαιογράφος. 

Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών ή εντοπισμού 
πλημμέλειας σε αυτά, η αναθέτουσα αρχή θα καλεί τον επόμενο σε σειρά κατάταξης μειοδότη 
προς προσκόμιση δικαιολογητικών και υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο. 

Άρθρο 7 

Διάρκεια της συμφωνίας-πλαισίου  

Η διάρκεια της συμφωνίας-πλαισίου ορίζεται μέχρι 31.12.2010 από την υπογραφή της, με 
δυνατότητα παράτασης για άλλους 12 μήνες υπό τους ίδιους όρους με μονομερή δήλωση της 
αναθέτουσας αρχής που απευθύνεται στον ανάδοχο / τους αναδόχους το αργότερο ένα (1) μήνα 
πριν τη λήξη της διάρκειας της συμφωνίας. 

Με την υπογραφή της συμφωνίας ο ανάδοχος του εκάστοτε τμήματος της συμφωνίας θα είναι 
υποχρεωμένος να προμηθεύσει άμεσα την αναθέτουσα αρχή με τα είδη που έχει ανάγκη, μετά 
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από υποβολή σχετικού αιτήματος (παραγγελίας) εκ μέρους της, εφαρμόζοντας πλήρως τους 
όρους της συμφωνίας και εκδίδοντας σχετικό τιμολόγιο στο όνομα της αναθέτουσας αρχής. 

Άρθρο 8 

Κριτήριο ανάθεσης  

Η συμφωνία-πλαίσιο θα ανατεθεί με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.  

Δυνατότητα υποβολής προσφοράς υφίσταται για ένα, περισσότερα ή για το σύνολο των 
τμημάτων της συμφωνίας-πλαισίου. Ανάδοχος εκάστου τμήματος αναδεικνύεται ο προσφέρων 
την χαμηλότερη συνολική τιμή σε κάθε τμήμα (παρτίδα) της συμφωνίας. Δεν αποκλείεται ο ίδιος 
διαγωνιζόμενος να αναλάβει περισσότερα του ενός ή όλα  τμήματα της συμφωνίας-πλαισίου, 
εφόσον μειοδοτήσει σχετικά. 

Άρθρο 9 

Σύνταξη – Υποβολή προσφορών 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά για ένα, περισσότερα ή για το 
σύνολο των τμημάτων της συμφωνίας πλαίσιο, συμπληρώνοντας το σχετικό υπόδειγμα 
οικονομικής προσφοράς (παράρτημα Ι). 

Η συνολικά προσφερόμενη τιμή για το κάθε τμήμα της δημοπρατούμενης συμφωνίας 
αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως, εκφράζεται σε ευρώ (€) και περιλαμβάνει κάθε τυχόν 
άλλη δαπάνη (πχ μεταφοράς στην έδρα της αναθέτουσας αρχής). Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ΚΔΕΟΔ.  

Προσφορές, στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές απορρίπτονται. 

Αναπροσαρμογή της τιμής δεν επιτρέπεται κατά την διάρκεια ζωής της συμφωνίας-πλαίσιο. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται. 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με το νόμιμο 
εκπρόσωπο τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, ή με συστημένη ταχυδρομική 
επιστολή / υπηρεσία ταχυμεταφορών. 

Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και πρέπει να κατατεθούν σε έντυπη μορφή, 
ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς, μέχρι την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2009 και ώρα 12:00 στο 
Πρωτόκολλο του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Ικάρων 1 (ΤΘ 14) 
55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (Αρμόδιος για πληροφορίες,: κος Χ. Χάχαλης (Τηλ: 2310 486923, Fax: 2310 
473105, email: mopadis@cieel.gr).  

Όσες προσφορές δεν περιέλθουν στο πρωτόκολλο του ΚΔΕΟΔ μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία 
και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Στις περιπτώσεις αυτές οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
παραλαμβάνουν τις προσφορές τους με δική τους φροντίδα. Αν οι οικονομικοί φορείς δεν 
παραλάβουν τις προσφορές τους εντός μηνός από την ειδοποίησή τους, αυτές καταστρέφονται. 

Άρθρο 10 

Ισχύς προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από 
την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που ορίζουν 
χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν είκοσι (120) ημερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Άρθρο 11 

Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 

Η αποσφράγιση προσφορών θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη λήξη της ημέρας και ώρας 
κατάθεσης, στα γραφεία του ΚΔΕΟΔ, Ικάρων 1 (ΤΘ 14) 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ. Κατά την 
αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά 
αυτοπροσώπως ή με το νόμιμο εκπρόσωπο τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

mailto:mopadis@cieel.gr
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Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το αρμόδιο όργανο του ΚΔΕΟΔ και θα ανακοινωθεί 
εγγράφως στους διαγωνιζόμενους, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού Συμβάσεων 
Προμηθειών του ΚΔΕΟΔ. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών, το ΚΔΕΟΔ μπορεί να προτείνει την κατανομή των προς 
προμήθεια ειδών μεταξύ περισσότερων υποψηφίων με ισότιμες προσφορές. 

Άρθρο 12 

Σύναψη της συμφωνίας - Υποχρεώσεις αναδόχου 

Ο ένας ή περισσότεροι προμηθευτές που ανακηρυχθούν προσωρινοί αντισυμβαλλόμενοι του 
εκάστοτε τμήματος της συμφωνίας-πλαίσιο θα κληθούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά του 
άρθρου 6  της παρούσας διακήρυξης και μετά από τον έλεγχο αυτών να υπογράψουν το κείμενο 
της συμφωνίας-πλαισίου. 

Ο αντισυμβαλλόμενος του εκάστοτε τμήματος της συμφωνίας-πλαισίου αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής. 

Τεκμαίρεται δε ότι κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαισίου αναλαμβάνει την εκτέλεση 
αυτής, θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές για την εκτέλεση του αντικειμένου της. 
Τυχόν παράλειψη ή πλημμέλεια στην ενημέρωση του δεν τον απαλλάσσει από τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις και ευθύνες. 

Άρθρο 13 

Εφαρμοστέο δίκαιο 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών και η εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από το 
ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα ανακύψει κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και την 
εκτέλεση της σύμβασης υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. 

  

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 13481/2009 και 13522/2009  

αποφάσεις της Διευθύντριας του ΚΔΕΟΔ 

 

 

Θεσσαλονίκη, 19 Οκτωβρίου 2009 

 

 

 

Καθηγήτρια Ευ. Κουτούπα Ρεγκάκου 

Διευθύντρια του ΚΔΕΟΔ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι 
Ποσότητες – Τεχνικές προδιαγραφές 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’  

ΠΑΡΤΙΔΑ 1: Προμήθειες ειδών γραφείου (CPV: 30192000-1) 

Α/Α ΥΛΙΚΟ TΥΠΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΛΙΚΟ 

1 Σπρέι καθαρισμού αέρας (μη τοξικό)   30 

2 Μαντιλάκια καθαρισμού οθόνης 
Συσκευασία 50 
τεμαχ. 100 

3 
Συρραπτικό χειρός 64 μικρό τύηπου 
Parva ή ισοδύναμο   30 

4 
Διαφάνειες σχήμα L, μέγεθος Α4, 
διαφανείς 

Πακέτο των 
50τεμαχ. 200 

5 
Διαφάνειες με τρύπες Α4, πακέτο των 
100 τεμαχίων 

Πακέτο των 
100τεμαχ. 400 

6 Υλικά για πλαστικοποίηση  Συνολικά 1 
7 Υλικά βιβλιοδεσίας με θερμοκόλληση  Συνολικά 1 
8 Υλικά βιβλιοδεσίας με Σπιράλ Συνολικά 1 
9 Κλασέρ 8/32   100 

10 Κλασέρ 4/32   100 

11 Αυτοκόλλητες ετικέτες 70mm X 37mm 
Κουτί των 100 
τεμαχ. 10 

12 Σελοτέιπ    100 
13 Κόλλα ρευστή τύπου UHU ή ισοδύναμη   100 
14 Κόλλα stick τύπου UHU ή ισοδύναμη   100 

15 
Αυτοκόλλητες ταινίες καφέ και 
διαφανής    100 

16 Φάκελοι με λάστιχα   100 

17 
Φάκελοι αλληλογραφίας διάφορα 
μεγέθη   100 

18 Μελάνια για ταμπόν και σφραγίδες   50 
19 Συνδετήρες   50 

20 
Ανταλλακτικά για τα συρραπτικά 
(Σύρματα) 

30X primvia12 
ή ισοδύναμο 100 

21 Σύρματα 

romeo Maestri 
No 64 ή 
ισοδύναμο 100 

22 Σύρματα Νο 10 100 
23 Σύρματα Νο 64 100 

24 
Romeo Maestri Συρραπτικό Χειρός 
"Primula 12" ή ισοδύνομο   20 

25 Ανταλλακτικά για τα συρραπτικά 

Romeo Maestri 
24/6mm ή 
ισοδύναμο 100 

   ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
   ΦΠΑ 
   ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β’  

ΠΑΡΤΙΔΑ 2: Εκτυπωτικό Χαρτί (CPV: 30197630-1) 

Α/Α ΥΛΙΚΟ ΤΥΠΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 
Χαρτί Μεγέθους Α4 80 γρ., για 
Εκτυπωτή,500 Χ  

κουτί με 5 πακέτα 
500 φύλλων 500 

2 
Χαρτί Μεγέθους Α3 για Εκτυπωτή 
500 Χ    200 

3 Φωτογραφικό Χαρτί   100 
   ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
   ΦΠΑ 
   ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄ 

ΠΑΡΤΙΔΑ 3: Γραφική Ύλη (CPV: 30192700-8) 

Α/Α ΥΛΙΚΟ ΤΥΠΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 
Post it -Αυτοκόλλητες Σημειώσεις-  
76x76 mm   200 

2 
Post it -Αυτοκόλλητες Σημειώσεις- 
38x51mm   200 

3 
Post it -Αυτοκόλλητες Σημειώσεις- 
75x51   200 

4 Χάρακες   50 
5 Ξύστρες   50 
6 Μπλοκ με γραμμές   500 

7 
Μαρκαδόροι Υπογραμμίσεων 
Textmarker κίτρινοι 100 

8 
Μολύβια HB2 STAEDTLER  ή 
ισοδύναμο   100 

9 
Pilot Στυλό Gel G-2 0.7mm ή 
ισοδύναμο μαύρο/κόκκινο/μπλέ 100 

10 
Στυλό διαρκείας μπλε-μαύρο-
κόκκινο   200 

11 Διορθωτικό (blanco)   100 
12 Σβύστρες   100 

13 
Pilot Στυλό Υγρής Μελάνης Hi-
Tecpoint 0.5mm ή ισοδύναμο μαύρο/κόκκινο/μπλέ 500 

   ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
   ΦΠΑ 
   ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Δ΄ 

ΠΑΡΤΙΔΑ 4: Εξοπλισμός Η/Υ και προμήθειες (CPV: 30200000-1) 

Α/Α ΥΛΙΚΟ ΤΥΠΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1 HP LASER JET 2200  C4096A 30 
2 HP LASER JET 1300 Q2613A Q2613A 30 
3 HP LASER JET 1015  Q2612A 30 
4 HP LASER JET 1100  C4092A 30 
5 BROTHER M1824  DOT-MATRIX 10 
6 BROTHER M1924L  DOT-MATRIX 10 
7 HP Photosmart 7760  HP 57 20 
8 HP Photosmart 7760  HP 56 20 
9 HP 970 CXI  HP 47-78 20 

10 HP LASER JET P1006     CB435A 20 
11 HP LASER COLOR 2550L  Q3960-61-61-63A 20 
12 HP LASER JET P2014    Q7553A 20 
13 CDR 700MB κουτί των 50 20 
14 DVD-R Printable 4,7 GB κουτί των 50 50 
15 CANON PIXMA 4200  CuanC 10 
16 CANON PIXMA 4200  black 10 
17 CANON PIXMA 4200  Magneta 10 
18 CANON PIXMA 4200  PGBK 10 

19 
Εξωτερικός σκληρός δίσκος, 
χωρητικότητας 100 GB   5 

   ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
   ΦΠΑ 
   ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 


	Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού 
	Οικονομικού Δικαίου
	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
	Το  Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου έχοντας υπ’ όψη:
	Άρθρο 1
	Αντικείμενο της συμφωνίας πλαίσιο
	Άρθρο 7
	Διάρκεια της συμφωνίας-πλαισίου 
	Η διάρκεια της συμφωνίας-πλαισίου ορίζεται μέχρι 31.12.2010 από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης για άλλους 12 μήνες υπό τους ίδιους όρους με μονομερή δήλωση της αναθέτουσας αρχής που απευθύνεται στον ανάδοχο / τους αναδόχους το αργότερο ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της διάρκειας της συμφωνίας.
	Άρθρο 8
	Κριτήριο ανάθεσης 
	Άρθρο 9
	Σύνταξη – Υποβολή προσφορών
	Προσφορές, στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές απορρίπτονται.
	Άρθρο 10
	Ισχύς προσφορών
	Άρθρο 11
	Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
	Άρθρο 12
	Σύναψη της συμφωνίας - Υποχρεώσεις αναδόχου
	Άρθρο 13
	Εφαρμοστέο δίκαιο
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι


