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ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ.:  19002

Α Π Ο Φ Α Σ Η   511 / 2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 209 (παρ. 1, 2 και 9) του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων

και Κοινοτήτων)

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 50 του Ν. 4782/2021

3. Την  από  08/09/2021  τεχνική  μελέτη  του  Αυτοτελούς  Τμήματος  Προγραμματισμού,

Οργάνωσης  και  Πληροφορικής  για  την  προμήθεια  μελανιών  και  toner  για  την  κάλυψη

αντίστοιχων αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας

4. Την από 14/09/2021 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης

και Πληροφορικής για την έγκριση της ανωτέρω μελέτης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

εγκρίνει  τους όρους και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές της  προμήθειας μελανιών και toner  για την

κάλυψη αντίστοιχων αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας, ως ακολούθως:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα         08 / 09 / 2021

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αρμόδιος: Βασιλείου Νικόλαος

Τηλ: 26823-60632

Email: contact@1485.syzefxis.gov.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ TONER ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Προϋπολογισμός    8.980,08 €

Κόστος χωρίς ΦΠΑ    7.242,00 €

ΦΠΑ 24%    1.738,08 €

Περιεχόμενα:

Α : Τεχνική Έκθεση

Β : Τεχνικές Προδιαγραφές

Γ : Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Δ : Ειδικοί Όροι της Προμήθειας

Ε : Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα         08 / 09 / 2021

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αρμόδιος: Βασιλείου Νικόλαος

Τηλ: 26823-60632

Email: contact@1485.syzefxis.gov.gr

Α. Τεχνική Έκθεση

1. Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια μελανιών και toner για την κάλυψη αντίστοιχων αναγκών

των υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας.

2. Η προμήθεια αποτελείται από την ομάδα ειδών όπως ακολουθεί στον πίνακα, με τον οικείο ΚΑΕ

του προϋπολογισμού που βαρύνει:

ΕΙΔΟΣ CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΕ

Αναλώσιμα εκτυπωτών

α) 30192110-5 – Μελάνια

β) 30125110-5 – Τόνερ για 

εκτυπωτές λέιζερ / 

συσκευές τηλεομοιοτυπίας

8.980,08 € 02.10.6613.001

3. Απαραίτητα, κάθε προσφορά περιλαμβάνει όλα τα είδη της ομάδας.

Ο συντάκτης

Βασιλείου Νικόλαος

Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΠΕ με βαθμό Α'

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Ιωάννου Ευαγγελία

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με βαθμό Α'
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα         08 / 09 / 2021

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αρμόδιος: Βασιλείου Νικόλαος

Τηλ: 26823-60632

Email: contact@1485.syzefxis.gov.gr

Β. Τεχνικές Προδιαγραφές

Όλα τα προς προμήθεια μελάνια και toner θα πρέπει:

1. Να  είναι  καινούργια,  αμεταχείριστα,  υψηλής  ποιότητας,  απολύτως  κατάλληλα  -  χωρίς

προβλήματα για την χρήση που προορίζονται.

2. Στη συσκευασία τους να αναγράφουν τα στοιχεία του κατασκευαστή και να φέρουν σήμανση CE

με  την  οποία  δηλώνεται  η  συμμόρφωσή  τους  προς  όλες  τις  εφαρμοστέες  απαιτήσεις  της

Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την υγεία, την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος.

3. Με φυσιολογική χρήση να είναι ασφαλή για την υγεία των χρηστών, να μην περιέχουν τοξικές ή

άλλες βλαβερές ουσίες.

4. Να  είναι  συσκευασμένα  και  να  διατηρούνται  σε  άριστη  κατάσταση  (χωρίς  μορφολογικές

ανωμαλίες, διαρροές, αλλοιώσεις, διόγκωση, κλπ).

5. Να φέρουν εγγύηση ότι θα διατηρούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους αναλλοίωτα για χρονικό

διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών μετά την ημερομηνία παράδοσης στο Δήμο.

6. Μεμονωμένα  είδη  που  θα  εμφανίσουν  πρόβλημα  ή  δυσλειτουργία  επιστρέφονται  &

αντικαθίστανται με δαπάνες του αναδόχου. Εφόσον διαπιστωθεί κατασκευαστική ατέλεια, αστοχία

υλικού ή δυσλειτουργία σε ποσοστό άνω του 10% της παρτίδας, ο προμηθευτής αναλαμβάνει με

δαπάνες  του  την  αντικατάσταση  ολόκληρης  της  παρτίδας.  Σε  κάθε  περίπτωση  τα  μεταφορικά

βαρύνουν τον προμηθευτή.

7. Να είναι γνήσια. Ρητώς διευκρινίζεται ότι δεν γίνονται αποδεκτά μελάνια ή toner συμβατά,

οποιασδήποτε τεχνολογίας.
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Ο συντάκτης

Βασιλείου Νικόλαος

Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΠΕ με βαθμό Α'

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Ιωάννου Ευαγγελία

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με βαθμό Α'
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα         08 / 09 / 2021

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αρμόδιος: Βασιλείου Νικόλαος

Τηλ: 26823-60632

Email: contact@1485.syzefxis.gov.gr

Γ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε  8.980,08 € συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ 24%, και αναλύεται ως εξής:

Α. Μελάνια (εκτυπωτές inkjet)

α/α μάρκα μοντέλο είδος τεμ.
τιμή / τεμ.
(χωρίς ΦΠΑ)

σύνολο

1 Canon MX310 μελάνι / μαύρο 3 30,00 90,00

μελάνι / έγχρωμο 3 33,60 100,80

2 Canon pixma ip2600 μελάνι / μαύρο 4 21,60 86,40

3 HP deskjet 2545 μελάνι / μαύρο 3 40,80 122,40

μελάνι / έγχρωμο 3 40,80 122,40

4 HP deskjet 5940 μελάνι / μαύρο 1 46,80 46,80

μελάνι / έγχρωμο 1 50,40 50,40

5 HP deskjet 6940 μελάνι / μαύρο 2 46,80 93,60

μελάνι / έγχρωμο 2 50,40 100,80

6 HP officejet 7510 μελάνι / κυανό 3 21,60 64,80

ΣΥΝΟΛΟ 878,40

ΦΠΑ 24% 210,82

ΤΕΛΙΚΟ 1.089,22

Β. Toner (εκτυπωτές laser)

α/α μάρκα μοντέλο είδος τεμ.
τιμή / τεμ.
(χωρίς ΦΠΑ)

σύνολο

1 Brother MFC-7360N toner / μαύρο 4 74,40 297,60

2 HP laserjet 1018 toner / μαύρο 4 99,60 398,40
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α/α μάρκα μοντέλο είδος τεμ.
τιμή / τεμ.
(χωρίς ΦΠΑ)

σύνολο

3 HP laserjet 1200 toner / μαύρο 1 110,40 110,40

4 HP laserjet 1320 toner / μαύρο 3 236,40 709,20

5 HP laserjet P2014 toner / μαύρο 1 122,40 122,40

6 HP laserjet P2035 toner / μαύρο 1 111,60 111,60

7 Lexmark E250d toner / μαύρο 2 171,60 343,20

8 Lexmark E260dn toner / μαύρο 1 110,40 110,40

9 Lexmark MS312dn toner / μαύρο 2 147,60 295,20

10 Lexmark MS415dn toner / μαύρο 2 147,60 295,20

11 Samsug ML-2851DN toner / μαύρο 3 73,20 219,60

12 Samsug ML-3710D toner / μαύρο 4 72,00 288,00

13 Samsug SCX-4521F toner / μαύρο 3 75,60 226,80

14 Samsug SCX-4623F toner / μαύρο 1 69,60 69,60

15 Samsug SF-650 toner / μαύρο 2 69,60 139,20

16 Samsug Xpress M2026 toner / μαύρο 21 69,60 1.461,60

17 SHARP AR-5618 toner / μαύρο 2 70,80 141,60

18 Toshiba e-STUDIO2006 toner / μαύρο 3 28,80 86,40

19 Toshiba e-STUDIO307 toner / μαύρο 11 85,20 937,20

ΣΥΝΟΛΟ 6.363,60

ΦΠΑ 24% 1.527,26

ΤΕΛΙΚΟ 7.980,86

Γ. Σύνολο

α/α Είδος Τεμ. Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)

1 Μελάνια 25 878,40 €  

2 Toner 71 6.363,60 €  

ΣΥΝΟΛΟ 96 7.242,00 €  

ΦΠΑ 24% 1.738,08 €  

ΤΕΛΙΚΟ 8.980,08 €  

Ο συντάκτης

Βασιλείου Νικόλαος

Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΠΕ με βαθμό Α'

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Ιωάννου Ευαγγελία

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με βαθμό Α'
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα         08 / 09 / 2021

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αρμόδιος: Βασιλείου Νικόλαος

Τηλ: 26823-60632

Email: contact@1485.syzefxis.gov.gr

Δ. Ειδικοί Όροι της Προμήθειας

Άρθρο 1: Αντικείμενο της προμήθειας

1.1 Το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών προϋπολογισμού 8.980,08 € συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ 24%,  αφορά την προμήθεια μελανιών & toner για κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του

Δήμου Πρέβεζας.

1.2 Όπου στα προς προμήθεια είδη αναγράφεται  ενδεικτικός  τύπος γίνεται  χάριν σύγκρισης με

προϊόντα καταξιωμένα, ευρείας κυκλοφορίας. Δεν υποδεικνύεται συγκεκριμένο εμπορικό προϊόν ή

κατασκευαστικός  οίκος,  αλλά νοείται  πως  το  προσφερόμενο  είδος  θα  έχει  τεχνικά  & ποιοτικά

χαρακτηριστικά τουλάχιστον ισοδύναμα ή ανώτερα με το προϊόν ενδεικτικού τύπου και ποσοτικά

θα είναι παρόμοιας χωρητικότητας περιεχομένου.

1.3 Ρητώς διευκρινίζεται ότι γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των προς προμήθεια

αναλωσίμων.  Προσφορές  που  αναφέρονται  μόνο  σε  μέρος  των  ζητούμενων  αναλωσίμων

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 2: Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι:

1) Η σύμβαση.

2) Η τεχνική μελέτη.

3) Η οικονομική προσφορά του αναδόχου.

Άρθρο 3: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απ' ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις

του  άρθρου  50 του  Ν.  4782/2021  και  του  άρθρου  58  του  Ν.  3852/2010  «Πρόγραμμα

Καλλικράτης».
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Άρθρο 4: Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά το νόμο έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού,

υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση

της ανακοίνωσης κατακύρωσης, για να υπογράψει τη σύμβαση και να καταθέσει την κατά το άρθρο

5 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.

Άρθρο 5: Εγγυήσεις

5.1 Μαζί  με  την  προσφορά  απαιτείται  η  κατάθεση  εγγύησης  συμμετοχής  ύψους  2%  απί  του

προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 144,84 € (εκατόν σαράνα τέσσερα ευρώ και

ογδόντα τέσσερα λεπτά). Η εγγύηση συμμετοχής  πρέπει να ισχύει για 30 (τριάντα) τουλάχιστον

ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος

των 60 (εξήντα) ημερών.

5.2 Προ της υπογραφής της σύμβασης απαιτείται  εγγύηση καλής εκτέλεσης.  Η εγγύηση καλής

εκτέλεσης πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Πρέβεζας και να αναγράφει τον πλήρη τίτλο της

προμήθειας και να είναι ύψους 5% επί της καθαρής αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση

καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης  αποδεσμεύεται  και  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  μετά  την

ολοκλήρωση της προμήθειας και τακτοποίηση τυχόν εκκρεμοτήτων.

5.3.Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 168 και 169 του Ν.4782/2021.

Άρθρο 6: Χρόνος εγγύησης

Ο χρόνος εγγύησης δε θα είναι μικρότερος των δώδεκα (12) μηνών από την παράδοση στο Δήμο. Ο

ανάδοχος εγγυάται με την προσφορά του πως τα προσφερόμενα είδη συμμορφώνονται απολύτως

με τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και  είναι  κατάλληλα για την χρήση που οποία προορίζονται.  Το

κόστος επισκευής βλαβών εξαιτίας της χρήσης των προς προμήθεια ειδών (εφόσον δεν οφείλεται

σε υπαιτιότητα των χρηστών) βαρύνει εξ’ ολοκλήρου των ανάδοχο της προμήθειας.

Άρθρο 7: Παράταση χρόνου πράδοσης – Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου

7.1 Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία, η

προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του Δήμου,

ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την

καθυστέρηση αυτή.

7.2 Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει  αδικαιολόγητα την παράδοση της προμήθειας,  μπορεί να

κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της

εγγύησης καλής εκτέλεσης να καταπέσει υπέρ του Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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Άρθρο 8: Χρόνος παράδοσης υλικών – Ποιότητα και ποσότητα υλικών

8.1 Εφ' όσον ο Δήμος το ζητήσει,  η παράδοση θα γίνεται τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της

σύμβασης και ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν

υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλης ποσότητας των ανωτέρω υλικών.

8.2 Με την παραλαβή της εντολής ο προμηθευτής οφείλει εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών να

παραδώσει τα υλικά.

8.3 Ο  Δήμος  δεν  είναι  υποχρεωμένος  να  προβεί  αμέσως  στην  προμήθεια  του  συνόλου  των

αναγραφόμενων στη μελέτη ποσοτήτων. Σε περίπτωση τμηματικής παραλαβής, ο ανάδοχος πρέπει

να παραδίδει κάθε φορά το σύνολο της ποσότητας που θα του ζητηθεί.

8.4 Όλα τα προς προμήθεια μελάνια και toner θα πρέπει να συμφωνούν πλήρως με τις τεχνικές

προδιαγραφές. Προσφορές που αποκλίνουν κατά οποιονδήποτε τρόπο από αυτές απορρίπτονται ως

απαράδεκτες.

Άρθρο 9: Παράδοση ειδών

9.1 Τα είδη παραδίδονται στην έδρα του Δήμου, οδός Ελευθέριου Βενιζέλου 2, Πρέβεζα.

9.2 Τα είδη παραδίδονται επιμελώς συσκευασμένα σε κατάλληλη ανθεκτική συσκευασία (κιβώτια).

Σε  κάθε  κιβώτιο  θα  αναγράφονται  ευκρινώς  τα  περιεχόμενα είδη & οι  αντίστοιχες  ποσότητες.

Επιπλέον  σε  κάθε  είδος  εντός  του  κιβωτίου  θα  αναγράφεται  ο  χρήστης  (θα  δοθούν  στον

προμηθευτή σχετικά στοιχεία), ώστε να αποτραπεί κάθε πιθανότητα σύγχυσης των χρηστών και

εφαρμογής σε εκτυπωτές αναντίστοιχων αναλωσίμων.

Άρθρο 10: Παραλαβή υλικών

10.1 Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνει από την οικεία επιτροπή παραλαβής προμηθειών που

συγκροτήθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

10.2 Η παραλαβή των προϊόντων πραγματοποιείται μέσα στον καθορισμένο από τη σύμβαση χρόνο

και πιστοποιείται με το υπογεγραμμένο πρωτόκολλο παραλαβής.

Ο συντάκτης

Βασιλείου Νικόλαος

Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΠΕ με βαθμό Α'

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Ιωάννου Ευαγγελία

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ με βαθμό Α'
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα         08 / 09 / 2021

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Αρμόδιος: Βασιλείου Νικόλαος

Τηλ: 26823-60632

Email: contact@1485.syzefxis.gov.gr

Ε. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΦΜ

ΕΔΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / FAX

EMAIL

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ TONER ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Α. Μελάνια (εκτυπωτές inkjet)

α/α μάρκα μοντέλο είδος τεμ.
τιμή / τεμ.
(χωρίς ΦΠΑ)

σύνολο

1 Canon MX310 μελάνι / μαύρο 3

μελάνι / έγχρωμο 3

2 Canon pixma ip2600 μελάνι / μαύρο 4

3 HP deskjet 2545 μελάνι / μαύρο 3

μελάνι / έγχρωμο 3

4 HP deskjet 5940 μελάνι / μαύρο 1

μελάνι / έγχρωμο 1

5 HP deskjet 6940 μελάνι / μαύρο 2

μελάνι / έγχρωμο 2

6 HP officejet 7510 μελάνι / κυανό 3

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΤΕΛΙΚΟ
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Β. Toner (εκτυπωτές laser)

α/α μάρκα μοντέλο είδος τεμ.
τιμή / τεμ.
(χωρίς ΦΠΑ)

σύνολο

1 Brother MFC-7360N toner / μαύρο 4

2 HP laserjet 1018 toner / μαύρο 4

3 HP laserjet 1200 toner / μαύρο 1

4 HP laserjet 1320 toner / μαύρο 3

5 HP laserjet P2014 toner / μαύρο 1

6 HP laserjet P2035 toner / μαύρο 1

7 Lexmark E250d toner / μαύρο 2

8 Lexmark E260dn toner / μαύρο 1

9 Lexmark MS312dn toner / μαύρο 2

10 Lexmark MS415dn toner / μαύρο 2

11 Samsug ML-2851DN toner / μαύρο 3

12 Samsug ML-3710D toner / μαύρο 4

13 Samsug SCX-4521F toner / μαύρο 3

14 Samsug SCX-4623F toner / μαύρο 1

15 Samsug SF-650 toner / μαύρο 2

16 Samsug Xpress M2026 toner / μαύρο 21

17 SHARP AR-5618 toner / μαύρο 2

18 Toshiba e-STUDIO2006 toner / μαύρο 3

19 Toshiba e-STUDIO307 toner / μαύρο 11

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΤΕΛΙΚΟ

Γ. Σύνολο

α/α Είδος Τεμ. Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)

1 Μελάνια 25

2 Toner 71

ΣΥΝΟΛΟ 96

ΦΠΑ 24%

ΤΕΛΙΚΟ

Ο κατωτέρω υπογράφων δηλώνω υπεύθυνα ότι:

α) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς μας, είναι αυτό που συντάχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή

χωρίς καμία τροποποίηση.
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β)  Έλαβα γνώση  των  όρων και  των  τεχνικών  προδιαγραφών της  προμήθειας  τους  οποίους  και

αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

γ) Η προσφορά αυτή ισχύει για 60 ημέρες από την υποβολή στο Δήμο.

δ) Οι αναγραφόμενες τιμές θα παραμείνουν αμετάβλητες ως την ολοκλήρωση της σύμβασης.

Πρέβεζα   ___ / ___ / 2021

Για την εταιρεία

(σφραγίδα – υπογραφή)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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