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ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ  
(ΚΟ.Δ.Ε.Π) 
Α.Φ.Μ: 999299847, Δ.Ο.Υ: Α’ΠΕΙΡΑΙΑ 
Ελ. Βενιζέλου & Ζωσιμάδων 11 
Τ.K 185 31 Πειραιάς  
Τηλ. 2104101750-753, FAX. 210-4101949 
E - mail:  kodepir@gmail.com    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 

Πειραιάς, 13/08/2020  
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 959 

 

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο πλαίσιο της  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

για την Προμήθεια Σχολικών Ειδών, CPV 30190000, 

συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ 

 

στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2: «Παρεμβάσεις πρόληψης και υποστήριξης της Κοινωνικής 

Ένταξης στον Δήμο Πειραιά» / Παραδοτέο 2.2: «Παρεμβάσεις  υποστήριξης και συμπληρωματικές 

υπηρεσίες ειδικών και εκτάκτων αναγκών» του Υποέργου 1 «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης 

Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5060900 της Πράξης  «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – 

Social Innovation Piraeus». 

 

Λαμβάνοντας Υπόψη: 

1. Την απόφαση ένταξης με ημερομηνία 13/05/2020 και ΑΠ: 21398/158 ΑΔΑ: 6ΚΡΧΩΞΥ-Φ1Ρ, της 

Πράξης με τίτλο: «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social 

Innovation Piraeus», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5060900.  

2. Την από 01.06.2020 με ΑΠ: 632 Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Δίκτυο 

Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus» με 
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κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5060900 της Πράξης  «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης 

στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus».  

3. Τη με αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) Υπουργική Απόφαση 

«Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι 

νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 

Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την αριθμ. 

110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργική Απόφαση.  

4. Τη με αριθμό 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση με 

θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) Υπουργικής 

Απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρίθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 

(ΦΕΚ Β’ 1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 

προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 – 2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους 

Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως 

τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 32492/24.3.2020  Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1110).  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για προμήθειες προϋπολογισμού  ίσο 

ή κατώτερο των 20.000€ πλέον ΦΠΑ.  

6. Την υπ’ αρίθμ. 887/24.07.2020 απόφαση 1ου Πρακτικού συνεδρίασης του Μηχανισμού 

Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης (ΕΠΠΕ), περί εγκρίσεως της εν λόγω προμήθειας.  

7. Το από 28.07.2020 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 20REQ007164259)  της ΚΟ.Δ.Ε.Π.. 

8. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟ.Δ.Ε.Π. 905/29.07.2020, αναφορικά με την 

υλοποίηση της παρούσας προμήθειας (ΑΔΑΜ 20REQ007164319).  

9. Την από 12.08.2020 με ΑΠ 291/2020 σύμφωνη γνώμη του ΕΦΔ της ΟΧΕ.  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) υλοποιεί δράσεις που έχουν ως σκοπό την 

προαγωγή του κοινωφελούς της χαρακτήρα, με την υποστήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και 
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γενικότερα των κατοίκων του Δήμου Πειραιά. Στόχος της είναι η μέριμνα για όλα τα κοινωνικά 

προβλήματα των δημοτών της πόλης, ανεξαρτήτως ηλικίας και κοινωνικής κατάστασης.  

Το αντικείμενο του Υποέργου αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δράσεων κοινωνικής 

ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και των διακρίσεων, μέσω της μεθοδολογικής και 

λειτουργικής ενοποίησης των παρεμβάσεων, του συντονισμού και της παρακολούθησης των δράσεων 

κοινωνικής συνοχής που συντελούνται στο Δήμο Πειραιά, τόσο από τον ίδιο το Δήμο, όσο και από 

άλλους φορείς και κοινωνικά δίκτυα στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δίκτυο Πρόληψης και 

Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus». Η δημιουργία του 

«Δικτύου Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation 

Piraeus», με τη μοντελοποίηση του Μηχανισμού σχεδιασμού κοινωνικών παρεμβάσεων, έχει ως σκοπό 

να καταγράψει σε βάθος τις ανάγκες του πληθυσμού, τόσο μακροχρόνιες όσο και έκτακτες (π.χ. 

αυξημένη άφιξη προσφύγων και αιτούντων άσυλο στο λιμάνι, ενίσχυση των κοινωνικά και οικονομικά 

αδύναμων απέναντι σε έκτακτες καταστάσεις, όπως η πανδημία COVID-19, πλημμύρες, κλπ., ενίσχυση 

των παιδιών και εφήβων των ευπαθών ομάδων, υποστήριξη των αστέγων και ηλικιωμένων, κ.α.).  

Το Πακέτο Εργασίας 2: "Παρεμβάσεις πρόληψης και υποστήριξης της Κοινωνικής Ένταξης στον Δήμο 

Πειραιά" αφορά στο σχεδιασμό και υλοποίηση των βασικών και επιμέρους παρεμβάσεων πρόληψης 

και υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής στο Δήμο Πειραιά. Με τον εντοπισμό 

και καταγραφή των ειδικών αναγκών κάθε ευάλωτης κοινωνικά ομάδας, δημιουργείται το πλάνο 

παρέμβασης. Κατόπιν, η ΚΟ.Δ.Ε.Π. εφαρμόζοντας τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016 σχεδιάζει, υλοποιεί, 

εκτελεί, αναθέτει και διαχειρίζεται διάφορα είδη κοινωνικών υποστηρικτικών παρεμβάσεων. Στο 

πλαίσιο αυτό, η προμήθεια που προβλέπεται με το παρόν έχει ως στόχο την υλική  υποστήριξη των 

οικογενειών μικρών παιδιών, στο Δ΄ και Ε΄ Δημοτικό Διαμέρισμα Πειραιά, ενόψει την μετάβασης των 

τέκνων τους από την προσχολική στη σχολική βαθμίδα εκπαίδευσης, μέσω της διανομής σχολικών 

ειδών προς όλους τους μαθητές / μαθήτριες που θα φοιτήσουν στην Α’ Δημοτικού στα σχολεία του Δ΄ 

και Ε’ Δημοτικού Διαμερίσματος Πειραιά, κατά τη σχολική χρονιά 2020 2021 .  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Αντικείμενο του παρόντος είναι: η προμήθεια σχολικών ειδών [CPV: 30190000], η οργάνωση αυτών σε 

«σχολικά σετ» και η παράδοση αυτών στα κεντρικά γραφεία της ΚΟ.Δ.Ε.Π., με στόχο τη διανομή τους 

προς όλους τους μαθητές / μαθήτριες που θα φοιτήσουν στην Α’ Δημοτικού στα εν λόγω σχολεία, κατά 

τη σχολική χρονιά 2020 -2021.   
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Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη οικονομική προσφορά, για το σύνολο των ειδών της 

προμήθειας, όπως αυτά αναγράφονται στον υπόδειγμα ΤΕΧΝΙΚΟ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που 

ακολουθεί. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας, είναι έως 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 24.800,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και με δικαίωμα προαίρεσης ±5%, επί της προμηθευόμενης 

ποσότητας, χωρίς να υπερβαίνει το σύνολο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρόθεσης σύναψης 

σύμβασης. 

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να συμμετέχει στη διαδικασία της Πρόθεσης σύναψης σύμβασης 

υποβάλλοντας την προσφορά του για το σύνολο των ειδών της πρόσκλησης. Προσφορά η οποία δεν 

αφορά το ΣΥΝΟΛΟ των ΕΙΔΩΝ της  πρόσκλησης ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 

Για την υποβολή της προσφοράς τους οι ενδιαφερόμενοι θα χρησιμοποιήσουν το υπόδειγμα ΤΕΧΝΙΚΟ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς, που επισυνάπτεται στην παρούσα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ , το οποίο οφείλουν να 

υποβάλουν πλήρως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και με σφραγίδα. Προσφορές που δεν έχουν 

συνταχθεί βάσει του υποδείγματος δεν γίνονται δεκτές.  

Επιπλέον, κάθε ενδιαφερόμενος με την προσφορά του οφείλει να προσκομίσει τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά: 

▪ Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του  Ν. 1599/1986, για την οποία δεν 

απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει ότι: (α) η συμμετοχή του δεν 

προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 24 του Ν 4412/2016, (β) ότι 

πληροί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που αναλύονται στην παρούσα και (γ) ότι 

όλα τα στοιχεία που παραθέτει στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή. 

▪ Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ και Βεβαίωση Μητρώου Δ.Ο.Υ. από τα οποία να προκύπτει η 

δραστηριότητα του ενδιαφερόμενου (αντικείμενο εργασιών - ΚΑΔ Δραστηριότητας), τα οποία να 

έχουν εκδοθεί έως 30 ημέρες από την υποβολή. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά και τα δικαιολογητικά τους σε σφραγισμένο φάκελο, 

καταθέτοντας την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε 

αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην 
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διεύθυνση της ΚΟ.Δ.Ε.Π.,  Ελ. Βενιζέλου & Ζωσιμάδων 11, Τ.K 185 31 Πειραιάς έως και την 24/08/2020, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. (καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής της προσφοράς). 

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την 

απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην ΚΟ.Δ.Ε.Π. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα παραλαβής της προσφοράς. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά 

από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο 

Σωματείο. Οι προσφορές που περιέρχονται στην ΚΟ.Δ.Ε.Π. με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο 

αρμόδιο όργανο της πρόσκλησης. 

 

Ο σφραγισμένος φάκελος απαιτείται να φέρει την ένδειξη: 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

Προς ΚΟ.Δ.Ε.Π., Ελ. Βενιζέλου & Ζωσιμάδων 11 

Τ.K 185 31 Πειραιάς, Πρωτόκολλο, 4ος όροφος 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια σε «Σχολικά Είδη» με ΑΠ 959 – 13.08.2020 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ……………….. 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να 

επικοινωνούν με την ΚΟ.Δ.Ε.Π. στα τηλέφωνα 2104101750-753 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kodepir@gmail.com (Υπεύθυνος κύριος Κασιδιάρης Ιωάννης).  

Η παρούσα θα αναρτηθεί για πέντε (5) ημέρες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΟ.Δ.Ε.Π. 

https://kodep.gr/, καθώς και θα αποσταλεί σε τουλάχιστον τρεις (3) υποψήφιους προμηθευτές.  

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

1. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει την προσφορά του για το σύνολο των ειδών της 

ζητούμενης προμήθειας.  

2. Τα ζητούμενα είδη της προμήθειας θα πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, νόμιμα και ευρέως 

κυκλοφορούντα στην αγορά. Η παρουσίαση των υποχρεωτικών ενδείξεων στην επισήµανση των 

προϊόντων, πρέπει να είναι σύµφωνη µε την Ενωσιακή και Εθνική νοµοθεσία. 
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3. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για 60 ημέρες από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

4. Η σύμβαση προμήθειας μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος του Σωματείου και με τη 

σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου. 

5. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του Αναδόχου σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.  

6. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς ή/και 

καταγγελίας της σύμβασης, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς. 

7. Ο προµηθευτής λαµβάνει γνώση των Ειδικών Όρων της προμήθειας και δεσµεύεται ότι θα 

συµµορφώνεται πλήρως με αυτούς, όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στην παρούσα 

πρόσκληση. Μη τήρηση αυτών των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών συνεπάγεται την 

απόρριψη της παραλαβής. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στο Σωματείο τα 

ακόλουθα έγγραφα: 

▪ Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης, το οποίο να έχει εκδοθεί έως 30 ημέρες πριν από την 

υποβολή.  

▪ Απόσπασμα ποινικού μητρώου των νομίμων εκπροσώπων του (έκδοσης έως 3 μήνες πριν από την 

υποβολή) ή Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4, του άρθρου 8 του  Ν. 1599/1986, στην οποία 

θα δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα 

που αναφέρονται στο Άρθρο 73, παρ. 1 του Ν 4412/2016. 

▪ Φορολογική ενημερότητα  και Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ. 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΩΝ 

Τόπος και τρόπος Παράδοσης: Η παράδοση των προμηθευόμενων ειδών, οργανωμένα σε «σχολικά 

σετ» (για την απευθείας διάθεση αυτών στους μαθητές / μαθήτριες) θα γίνει στα κεντρικά γραφεία της 

ΚΟ.Δ.Ε.Π.. Η μεταφορά των προς προμήθεια ειδών θα γίνει με δαπάνες και μεταφορικά μέσα του 

Προμηθευτή. 

Χρόνος Παράδοσης: Από την 1η έως και την 7η Σεπτεμβρίου 2020, κατόπιν συνεννόησης με την 

ΚΟ.Δ.Ε.Π..  
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ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει με την έκδοση σχετικού Δελτίου Αποστολής  και σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας και τις οδηγίες της ΚΟ.Δ.Ε.Π.. 

Η οριστική παραλαβή των προσφερόμενων ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή σύμφωνα με το 

άρθρο 221 του Ν. 4412/16. Η εξόφληση του σχετικού τιμολογίου του Αναδόχου θα γίνει με την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος πληρωμής, που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά του Αναδόχου, 

σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.  

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι πάσης φύσεως νόμιμες κρατήσεις (εισφορές, φόροι, τέλη κ.λ.π.), πλην του 

Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει την ΚΟ.Δ.Ε.Π., καθώς και οι κάτωθι κρατήσεις:  

α) 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π., πλέον τέλους χαρτοσήμου 3,6%, 

β) 0,07%, υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., πλέον τέλους χαρτοσήμου 3,6%, 

γ) τυχόν έξοδα του συμφωνητικού. 

Επίσης θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί της αξίας του τιμολογίου.  

Εφίσταται η προσοχή του προμηθευτή όπως στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο τιμολόγιο 

αναγράφονται λεπτομερώς χαρακτηρισµοί του κάθε προσκοµιζοµένου είδους πχ Μολύβι ΗΒ χωρίς 

γόμα, Faber Castel.  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΤΕΧΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την Προμήθεια Σχολικών Ειδών της ΚΟ.Δ.Ε.Π. (ΑΠ 959) 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 30190000, Διάφορα μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  

(Ταχ. Διεύθυνση, Τηλέφωνο, e-mail, Ιστοσελίδα): 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕΤ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΕΙΔΗ: 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ / ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ή/και ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

σε € 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

σε € 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
(*) 

1 
Τετράδιο σχολικό 17 Χ 25 μπλε εξώφυλλο, 
ριγέ, τεμάχιο 

1   ΝΑΙ  

2 
Τετράδιο σχολικό 17 Χ 25 μπλε εξώφυλλο, 
λευκό, τεμάχιο 

1   ΝΑΙ  

3 
Τετράδιο σχολικό 17 Χ 25 μπλε εξώφυλλο, 
μισό -μισό, τεμάχιο 

1   ΝΑΙ  

4 
Τετράδιο σχολικό 17 Χ 25 μπλε εξώφυλλο, 
μεγάλο καρέ, τεμάχιο 

1   ΝΑΙ  

5 
Μολύβια ξύλινα, ΗΒ με γόμα, εξάγωνο 
σχήμα, τεμάχια 

5   ΝΑΙ  

6 Γόμες λευκές για μολύβια, τεμάχια 2   ΝΑΙ  

7 
Ξύστρα πλαστική μίας τρύπας, κατάλληλη για 
όλα τα κλασσικά πάχη, τεμάχιο 

2   ΝΑΙ  

8 Ψαλιδάκι παιδικό  περίπου 13cm, τεμάχιο 1   ΝΑΙ  

9 Χάρακας πλαστικός διαφανής 20 cm, τεμάχιο 1   ΝΑΙ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕΤ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΕΙΔΗ: 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ / ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ή/και ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

σε € 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

σε € 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
(*) 

10 
Κόλλα για χαρτί ρευστή σε σωληνάριο 30- 
35ml, τεμάχιο 

1   ΝΑΙ  

11 Κόλλα για χαρτί στικ 20-25gr, τεμάχιο 1   ΝΑΙ  

12 
Κασετίνα τύπου "βαρελάκι" με φερμουάρ, σε 
διαφορά unisex σχέδια, τεμάχιο 

1   ΝΑΙ  

13 
Σετ νερομπογιές παιδικό, 10-12 χρωμάτων, 
μη τοξικές, με πινέλο, τεμάχιο 

1   ΝΑΙ  

14 
Μπλοκ ζωγραφικής Νο3. 25Χ35, 20 φύλλων, 
τεμάχιο  

1   ΝΑΙ  

15 
Μαρκαδόροι χονδροί ζωγραφικής, παιδικοί, 
μη τοξικοί, υδατοδιαλυτοί, σετ 12 χρωμάτων, 
τεμάχιο 

1   ΝΑΙ  

16 
Ξυλομπογιές λεπτές παιδικές, μη τοξικές, σετ 
12 χρωμάτων, τεμάχιο 

1   ΝΑΙ  

17 
Oil pastel παιδικά, μη τοξικά, σετ 10-12 
χρωμάτων, τεμάχιο 

1   ΝΑΙ  

18 
Πλαστελίνη σετ 10-11 χρωμάτων, κουτί 500 
gr, τεμάχιο 

1   ΝΑΙ  

19 Ξυλάκια αρίθμησης (σετ), τεμάχιο 1   ΝΑΙ  

20 

Τσάντα σχολική διαστάσεων τουλάχιστον 
43Χ32Χ15 με 1 μεγάλη και 1 μικρή θήκη, 
πολυεστερικό ύφασμα εσωτερικό 
αδιαβροχοποιημένο, διάφορα unisex σχέδια, 
τεμάχιο 

1   ΝΑΙ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΕΤ, άνευ ΦΠΑ 24% (1)  

(*) Συμπληρώνεται «ναι», εφόσον ο προσφέρων δεσμεύεται για την προσφορά του κάθε είδους, σύμφωνα με 

την περιγραφή – προδιαγραφές του στη 2η στήλη του πίνακα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

(1) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΕΤ, άνευ ΦΠΑ 24%  

(2) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΕΤ 543 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΕΤ, άνευ ΦΠΑ [ (1) Χ (2) ]  

ΦΠΑ 24% (αριθμητικώς)  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΕΤ, 
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24% (αριθμητικώς) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΕΤ, 
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24 % (ολογράφως) 

 

 

Βεβαιώνεται ότι αποδέχομαι όλους τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της ΠΡΟΘΕΣΗΣ 

ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την Προμήθεια Σχολικών Ειδών της ΚΟ.Δ.Ε.Π. με ΑΠ 959. 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέρονται για εξήντα (60) ημέρες από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

 

Σημείωση: Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του.        

   

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 

…………………………………………………… 
(επωνυμία εταιρείας & ονοματεπώνυμο νομίμου 

εκπροσώπου) 
 
 

……………………………………………… 
(ημερομηνία προσφοράς) 
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 
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