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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 15-07-2021 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 8972 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΩΝ – ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ                          Προς: Οικονομικούς Φορείς 
Ταχ.Δ/νση      : Υδρας 6-36100 Καρπενήσι   
Πληροφορίες :Μαντή Ευαγγελία   
Τηλέφωνο       : 2237350029   
Email                :e.manti@0716.syzefxis.gov.gr   
   
   

   
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «προμήθεια μελανιών Β΄ εξαμήνου για το 

Δήμο Καρπενησίου » 

ΣΧΕΤ: Την υπ΄αριθμ:8807/12-07-2021 Τεχνική έκθεση του τμήματος Προγραμματισμού 
Ανάπτυξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
  

Ο Δήμος Καρπενησίου κατόπιν της αρ.πρωτ.: 8921/14-07-2021 Απόφασης Δημάρχου, με την 
οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω σχετική έκθεση προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της 
«προμήθειας μελανιών Β΄ εξαμήνου για το Δήμο Καρπενησίου »  Για την κάλυψη της δαπάνης 
της ανωτέρω προμήθειας έχει  εκδοθεί η  υπ’ αριθ: Α-1032/8864/13-07-2021 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης με ΑΔΑ: «ΨΤ40ΩΕΓ-Γ6Κ» 
Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να καταθέσετε την προσφορά σας, έως την   23 Ιουλίου 
ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ στο Πρωτόκολλο του Δήμου τις εργάσιμες μέρες και ώρες 
της υπηρεσίας. Οι προσφορές να αποστέλλονται-κατατίθενται στην διεύθυνση: Δήμος 
Καρπενησίου, Ύδρας 6, 361 00 Καρπενήσι. Η προσφορά σας θα κατατεθεί σε σφραγισμένο 
φάκελο, ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία σας και θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:. 

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Για την αρ.πρωτ.: 8972/15-07-2021  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «προμήθεια 
μελανιών Β΄ εξαμήνου για το Δήμο Καρπενησίου» 

Α) Οικονομική  προσφορά-τεχνική προσφορά 
Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρετε η τιμή τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ . Τα είδη που θα 
προσφέρονται θα έχουν το ίδιο αύξων αριθμό με αυτόν της τεχνικής έκθεσης , σε αντίθετη 
περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται. 
Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος 
(μελάνι/τόνερ) στο σύνολο ωστόσο των ποσοτήτων εκάστου είδους της τεχνικής περιγραφής. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για οποιαδήποτε από τα υπό προμήθεια 
είδη. Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις  
Δεν δίδεται κανενός είδους προκαταβολή .Δεν παρέχεται το δικαίωμα προαίρεσης .Δεν 
παρέχεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής της τιμής. 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

  
Προϊστάμενο Οικονομικού  Τμήματος  
 ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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