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ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην “Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά
γραφείου” με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Για την κάλυψη της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί πρωτογενές αίτημα από την
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Σίφνου το οποίο και έχει εγκριθεί με την απόφαση 10/2018
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σίφνου (ΑΔΑ:ΩΡ9ΖΩ1Τ-ΧΧΡ) .
Επίσης έχει γίνει δέσμευση στο οικείο μητρώο αντίστοιχης πίστωσης με την υπ αρίθμ: ΑΑΥ
73/2018 (18REQ002804919).
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές, όσο και τον ενδεικτικό
προϋπολογισμό της, να καταθέσετε οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου έως
και την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018, 14:30 για την προμήθεια των παρακάτω ειδών.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η καλή και έγκαιρη εκτέλεση της σύμβασης καθώς και η
οικονομική προσφορά.
Η προμήθεια των παρακάτω ειδών θα εκτελεστεί άμεσα και στην συνολική ποσότητα. Η
οικονομική προσφορά περιλαμβάνει και το κόστος μεταφοράς μέχρι το σημείο παράδοσης στα
γραφεία του Δήμου στην Απολλωνία Σίφνου .
Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Η προμήθεια θα βαρύνει τον υπό έγκριση προϋπολογισμό του 2018 στον Κ.Α 10.6612
(Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων).

α/α

ΕΙΔΟΣ
Αν ταλλακτικό διορθωτικό Pilot ECTRF-15K-4G-BG
1
4mm-6m (τεμάχ ιο)
2 Αποσυραπτικό (τεμάχ ιο)
3 Αριθμομηχ αν ή 12 ψηφίων τύπου Canon (τεμάχ ιο)
4 Βάση για σελοτειπ γραφείου (τεμάχ ιο)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αν ταλλακτικό διορθωτικού Pilot whiteliner RT 4mm
Μεταλλικό αποσυρραπτικό σχ ήματος ταν άλιας κατάλληλο για σύρματα Νο 64 και
24/6
12 ψηφίων αριθμομηχ αν ή με επικλιν ή οθόν η, διπλής εν έργειας ηλιακής και
μπαταρίας
Επιτραπέζια βάση για σελοτειπ διαστάσεων 12*33 από αν θεκτικό πλαστικό και
αν τιολισθητική βάση

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΣΥΝΟΛΟ

60,00
2,00
1,00
2,00

5 Βιβλίο τετράδιο 200 φύλλων (τεμάχ ιο)

Διαστάσεων 20*30 με σκληρό εξώφυλλο και γραμμές

3,00

6 Γομολάστιχ α (τεμάχ ιο)

Γομολάστιχ α λευκή διαστάσεων

10,00

Διορθωτικό σε μορφή στυλό με αν ταλλακτικό διορθωτικό πάχ ους

20,00

7 Διορθωτικό PILOT WHITELINE RT 4mm
8 Δίφυλλο Α4 πλαστικό με έλασμα (τεμάχ ιο)
9

Ζελατίν ες με κρίκ για αρχ ειοθέτηση (πακέτο 100
φύλλων )

Πλαστικό δίφυλλο με εξώφυλλο διαφυγές και ετικέτα και έλασμα σε διάφορα
χ ρώματα διαστάσεων 22εκ*31εκ για αρχ ειοθέτηση Α4
Θήκη πλαστική διαφαν ής πάχ ους 0,05mm, μεγέθους Α4, με άν οιγμα επάν ω για
αρχ ειοθέτηση σε κλασέρ 2 κρίκων

50,00
10,00

10 Ημερολόγιο βιβλίο 2017 (τεμάχ ιο)

Ημερολόγιο διαστάσεων 17*24.5 εκ

5,00

11 Ημερολόγιο γραφείου γυριστό 2017 (τεμάχ ιο)

Ημερολόγιο γραφείου γυριστό για βάση διαστάσεων 8,5*12 εκ

2,00

12 Κλασέρ γραφείου πλαστικό 8*32 (τεμάχ ιο)

Κλασέρ απο σκληρό χ αρτόν ι με στρογγυλό μεταλλικό κρίκο στη ράχ η τύπου Α4
8-32 (τύπου SKAG)

40,00

13 Κλιμακόμετρο 20 εκατοστών (τεμάχ ιο)

Κλιμακόμετρο από σκληρό πλαστικό, διαφαν ές,μήκους 20 εκατοστών .

6,00

14 Κόλλα (τεμάχ ιο)

Κόλλα σε μορφή stick 8gr για κόλλημα χ αρτιών , ετικετών κλπ.

12,00

15 Κοπίδι γραφείου (τεμάχ ιο)

Κοπίδι γραφείου 15εκ με λάμα 10mm και κουμπί ασφαλείας για σταθερότητα στην
λάμα

10,00

16 Λάστιχ α πρόσδεσης (πακέτο 100 γρ)

Λάστιχ α πρόσδεσης για 100 φύλλα χ αρτί Α4

5,00

17 Λάστιχ α πρόσδεσης (πακέτο 100 γρ)

Λάστιχ α πρόσδεσης για 200 φύλλα χ αρτί Α4

5,00

18 Μαρκαδόρος μεσαίας γραφής (τεμάχ ιο)

Μαρκαδόρος αν εξίτηλος μεσαίας γραφής (15 μπλέ, 10 μαύροι, 5 κόκκιν οι)

30,00

19 Μαρκαδόρος υπογράμμισης (τεμάχ ιο)

Μαρκαδόρος υπογράμμισης με πάχ ος μύτης 3,00-5,00 mm σε κίτριν ο χ ρώμα

10,00

20 Μαρκαδόρος υπογράμμισης (τεμάχ ιο)

Μαρκαδόρος υπογράμμισης με πάχ ος μύτης 3,00-5,00 mm σε πορτοκαλί χ ρώμα

10,00

21 Μολύβι (τεμάχ ιο)

Μολύβι μαλακής γραφής 2Β σε μαύρο

12,00

22 Μπαταρίες 2Α

μπαταρίες αλκαλικές διαστάσεως ΑΑ (πακέτο τεσσάρων τεμαχ ίων )

10,00

23 Μπαταρίες 3Α

μπαταρίες αλκαλικές διαστάσεως AΑΑ (πακέτο τεσσάρων τεμαχ ίων )

5,00

24 Στυλό Ηι text 660 ή ισοδύν αμο 1mm

Στυλό μπλέ χ ρώματος ball point 1mm

25 Ξύστρα μεταλλική (τεμάχ ιο)

Μεταλλική ξύστρα

4,00

26 Ντοσιέ Α4 σουπλ 80 σελίδων

Ντοσιέ Α4 με ζελατίν ες εν σωματωμέν ες με άν οιγμα απο πάν ω 80 σελίδων

4,00

27 Ντοσιέ Α4 σουπλ 40 σελίδων

Ντοσιέ Α4 με ζελατίν ες εν σωματωμέν ες με άν οιγμα απο πάν ω 40 σελίδων

4,00

28 Πιν έζες με πλαστικό κεφάλι (πακέτο)

Πιν έζες μακριες για πίν ακα αν ακοιν ώσεων με στρογγυλό πλαστικό κεφάλι

5,00

29 Σελοτειπ γαλακτερό

Σελοτειπ γαλακτερό 12*33

30,00

30 Στυλό GEL τύπου Pilot ή ισοδύν αμου σε μπλέ

Στυλό μαρκαδορέ 0,7 σε μπλέ χ ρώμα

30,00

31 Στυλό Pilot V-Ball Liquid Ink 0,7

Pilot στυλό υγρής μελάν ης

20,00

32 Στυλό Pilot σε μπλέ με λάστιχ ο

Στυλό 0,7, καπάκι κλεισίματος, κλίπ τσέπης και λαστιχ έν ια λαβή

20,00

33 Συρραπτικό μεγάλο τύπου Primula 12 (τεμάχ ιο)

Συρραπτικά χ ειρός μεταλλικής κατασκευής με χ ειρολαβή σχ ήματος ταν άλιας που
λειτουργούν με σύρματα Π 24/6 με δυν ατότητα συρραφής τουλάχ ιστον 20
φύλλων

3,00

34 Συρραπτικό μικρό τύπου Primula 6 (τεμάχ ιο)

Συρραπτικά χ ειρός μεταλλικής κατασκευής με χ ειρολαβή σχ ήματος ταν άλιας που
λειτουργούν με σύρματα Π 64 με δυν ατότητα συρραφής τουλάχ ιστον 10 φύλλων

3,00

35 Συν δετήρες τύπου Vetto ή ισοδύν αμου Νο 3

μεταλλικοί συν δετήρες χ αρτιού σε κυτία των 50 τεμαχ ίων

50,00

μεταλλικοί συν δετήρες χ αρτιού σε κυτία των 50 τεμαχ ίων

50,00

36 Συν δετήρες τύπου Vetto ή ισοδύν αμου Νο 4
37 Φάκελλος χ άρτον ι με αυτιά απλός 26.5*35
38 Φάκελος με αυτιά και λάστιχ ο (prespan) (τεμάχ ιο)

39

Φωτοαν τιγραφικό χ αρτί Α4 80 gr Premium Copy ή
ισοδύν αμου (κούτα 5 τεμαχ ίων )

40 Χαρτάκια αυτοκόλλητα κίτριν α 40*51mm (τεμάχ ιο)
41 Χαρτάκια αυτοκόλλητα κίτριν α 76*76mm (τεμάχ ιο)

Φάκελος χ άρτιν ος (διαστάσεων περίπου 26*35)με εσωτερικά αυτιά για
συγκράτηση εγγράφων Α4
Φάκελος με εσωτερικά αυτιά και λάστιχ ο διαστάσεων 25*35 απο χ αρτόν ι τύπου
πρεσπαν
Κατάλληλο για φωτοαν τιγραφικά μηχ αν ήματα, εκτυπωτές laser, inkjet, και
συσκευών τηλεομοιοτυπίας, λευκού χ ρώματος , απαλλαγμέν ο από υγρασία και
χ ν ούδι, σε συσκευασία 5 πακέτων αν ά 500 φύλλα διαστάσεων 21*29,7 εκ,
80γρ.
Αυτοκόλλητα στην μία πλευρά κίτριν α χ αρτάκια σημειώσεων διαστάσεων
περίπου 40*51mm σε μπλοκ των 100 φύλλων
Αυτοκόλλητα στην μία πλευρά κίτριν α χ αρτάκια σημειώσεων διαστάσεων
76*76mm σε μπλοκ των 100 φύλλων

100,00

20,00
80,00

50,00

40,00
50,00

42 Ψαλίδι γραφείου μεγάλο

Πλαστική λαβή, λεπίδα από αν οξείδωτο ατσάλι, λάμα 17εκ.

5,00

43 USB FLASH αποθήκευσης 8gb

USB αποθήκευσης ηλεκτρον ικών αρχ είων

5,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ο Δήμαρχος Σίφνου

Ανδρέας Ν. Μπαμπούνης

