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Σέρρες, 1/7/2022 

Αρ. Πρωτ: 7689 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την 

προμήθεια αναλώσιμων υλικών στο πλαίσιο της δράσης D5.1.1 του έργου με τίτλο 

«Upgrade of skills for young designers, fashion graduates and start-ups in the cross-border 

area and development of a Fashion Employment Hub» και ακρωνύμιο «FASHION 

EMPLOYMENT HUB» με κωδικό ΟΠΣ 5060352 που έχει ενταχθεί στο διασυνοριακό 

πρόγραμμα «INTERREG IPA-CBC GREECE-REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020» 

 

Ο Πρόεδρος του Κ.Δ.Β.Μ.  

Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Το Νόμο 4782/2021 - ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 για Δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών και 

παροχής γενικών υπηρεσιών και τις τροποποιήσεις του Νόμου 4412/2016 - ΦΕΚ 

147/Α/8-8-2016 (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 

διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 

άλλες διατάξεις. 

3. Τον κανονισμό ανάθεσης υπηρεσιών, μελετών, έργων και προμηθειών του Κ.Δ.Β.Μ. 

4. Την απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Δ.Β.Μ. υπ’ αριθμόν 1/2022 έγκρισης της ανάδειξης 

αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών στο πλαίσιο του έργου «Upgrade of 

skills for young designers, fashion graduates and start-ups in the cross-border area and 

development of a Fashion Employment Hub» και ακρωνύμιο «FASHION EMPLOYMENT 

HUB» με κωδικό ΟΠΣ 5060352 που έχει ενταχθεί στο διασυνοριακό πρόγραμμα 

«INTERREG IPA-CBC GREECE-REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020» 

5. Την υπογεγραμμένη Σύμβαση (Subsidy Contract), μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής των 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας / Κοινή Τεχνική Γραμματεία του 

Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ CBC PROGRAMME «Interreg IPA "Greece 

–Republic of North Macedonia 2014-2020», και του Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας ως επικεφαλής εταίρου του έργου, για την χρηματοδότηση του έργου 

6. Το υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ των εταίρων για την υλοποίηση του έργου 
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Προσκαλεί 

 
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά που αφορά την προμήθεια 

αναλώσιμων υλικών, συνολικού προϋπολογισμού 500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% 

και των μεταφορικών), για τις ανάγκες της δράσης D5.1.1 του έργου με τίτλο «Upgrade of skills for 

young designers, fashion graduates and start-ups in the cross-border area and development of a 

Fashion Employment Hub» και ακρωνύμιο «FASHION EMPLOYMENT HUB» με κωδικό ΟΠΣ 5060352 

που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συμμετέχουσες χώρες. 

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Οι 

προσφορές θα κατατίθενται στη κεντρική δομή του Κ.Δ.Β.Μ. Π.Κ.Μ. στο τέρμα Ομονοίας στις Σέρρες 

μέχρι την 7/7/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ., και θα ανοιχθούν στις 11/7/2022, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ. ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

Αντικείμενο CPV : 

 
 

30125110-5 

22851000-0 

30192700-8  

Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 

Κλασέρ 

Γραφική ύλη 
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Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αναλώσιμων, όπως περιγράφονται παρακάτω: 

 

 
Είδος 

Τιμή τεμαχίου 
συμπεριλαμβανομέ

νου Φ.Π.Α. 

Τεμάχια ανά 
είδος 

Σύνολο σε ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 

DEVELOP TONER TN324K BLACK 
(A8DA1D0) 

54 3 162,00 

Develop toner TN324C cyan 
(A8DA4D0) 

100 1 100,00 

Develop TN324M Magenta Toner 
(A8DA3D0) 

100 1 100,00 

Develop TN324Y Yellow Toner 
(A8DA2D0) 

100 1 100,00 

ΚΛΑΣΕΡ πλαστικοποιηµένο 8/32 
χρώµατος µαύρου µε 2 
κρίκους και τσέπη στη 
ράχη 

1,3 20 26,00 

Λευκά Χαρτάκια Σημειώσεων 90X90mm 
 

2 6 12,00 

ΣΥΝΟΛΟ   500,00 

*Στην τιμή περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24% και το κόστος αποστολής. 

 

Β. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: 

 

Η ως άνω ζητούμενη προμήθεια θα γίνεται τμηματικά μετά από ενημέρωση του Κ.Δ.Β.Μ 

προς τον προμηθευτή και σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου . Η παράδοση-παραλαβή θα γίνει 

στη δομή του Κ.Δ.Β.Μ. Π.Κ.Μ. στο τέρμα Ομονοίας στις Σέρρες. 

 

Για θέματα που αφορούν το αντικείμενο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Καλαθά Αθανάσιο   τηλ. 23210 45405 

(email: info@kekpkm.gr). 

 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Αναλυτικά: 

2.1. Οι τιμές αριθμητικώς και ολογράφως θα δοθούν ως εξής: 

- Τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ 

- Ποσοστό ΦΠΑ 24%. 

- Τελική τιμή 

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ο ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία . 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας της τιμής ολογράφως με την αριθμητική υπερισχύει η τιμή 

ολογράφως. Προσφορές χωρίς τιμές ολογράφως θα απορρίπτονται. 

mailto:info@kekpkm.gr
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Επίσης, αν δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι προσφορές θα απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΕΙΔΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  100,00 24,00 124,00 
     

ΣΥΝΟΛΟ     

 
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΡΑ ΕΥΡΩ 

 

2.2 Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ. 

2.3 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος 

της προσφοράς. 

2.4 Στις προσφερόμενες τιμές δεν επιτρέπεται αρνητική έκπτωση. 

2.5 Το Κ.Δ.Β.Μ. Π.Κ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι ανάδοχοι 

υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Η υποβολή των ανωτέρω θα πρέπει να γίνει μέχρι την 7/7/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 

11:00π.μ., κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 

έως 14:00 στα γραφεία της κεντρικής δομής του Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

στο Τέρμα Ομονοίας στις Σέρρες. 

 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει τις παρακάτω ενδείξεις: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ο φάκελος της προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» (Πλήρης Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, 

τηλέφωνο, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – εφόσον υπάρχει) 

 
                                                            Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 

Για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ D5.1.1 του έργου «UPGRADE OF 

SKILLS FOR YOUNG DESIGNERS, FASHION GRADUATES AND START-UPS IN THE CROSS-BORDER 

AREA AND DEVELOPMENT OF A FASHION EMPLOYMENT HUB» και ακρωνύμιο «FASHION 

EMPLOYMENT HUB» ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΧΩΡΕΣ 
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Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή με 

υπογραφή και σφραγίδα του υπεύθυνου του οικονομικού φορέα. 

Περιγραφή των προσφερόμενων ειδών και ο αριθμός από την οποία πρέπει να 

τεκμηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 

 

Η παράδοση-παραλαβή θα γίνει στη  δομή του Κ.Δ.Β.Μ. Π.Κ.Μ. στο τέρμα Ομονοίας στις 

Σέρρες. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κ.Δ.Β.Μ. Π.Κ.Μ. 

 

Παναγιώτης Σπυρόπουλος 
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