
Α/Α
Κωδ.Αποθήκης

Υλικού
CPV Ποσότητα

Προϋπ. Τιμή 

Μονάδας

Μονάδα

μέτρησης

1 25010342 22000000-0 800,00 2,08 ΤΕΜ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια "ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΦΥΛΛΑ 

ΒΙΝΥΛΙΟΥ" για τις ανάγκες του Ο.Α.Σ.Θ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Αρ.πρόσκλησης: ΠΡ/38/2022

Αρ.αίτησης: ΔΚ2022 / 5

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΟΑΣΘ:

07/06/2022

ΦΑΞ. 2310-924067

Η προσφορά πρέπει να πληρεί στο σύνολό τους τις ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές (όταν ζητούνται) και η συνολική δαπάνη της, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων, δεν πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη 

αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝΟ.Α.Σ.Θ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ημερομηνία αξιολόγησης προσφορών: 20/06/2022

Προϋπ. τιμή Χωρίς 

Φ.Π.Α

Αρ. Εισήγησης: 1335/30.05.2022

ΤΗΛ. 2310-981226

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απευθείας Ανάθεση

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ. Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΘΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ. 

Η Απόφαση Ανάθεσης θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στον Ανάδοχο οικονομικό φορέα, μαζί με σχετική σύμβαση (εφόσον απαιτείται). 

Επιπρόσθετα, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μαζί με την οικονομική τους προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν σε μορφή PDF: (1) Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα (σε περίπτωση 

φυσικού προσώπου από τον ίδιο ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπο) με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του νόμου 4412/2016 όπως 

ισχύει. (2) Φορολογική ενημερότητα. (3) Ασφαλιστική ενημερότητα.

α) Η κατάθεση των προσφορών γίνεται αποκλειστικά με την κατάθεση κλειστού φακέλου στα κεντρικά γραφεία του 

Ο.Α.Σ.Θ. στη διεύθυνση, Αλ. Παπαναστασίου 90 Τ.Κ. 54644 Τμήμα Προμηθειών 5ος όροφος. Καθημερινά από 07.00 

έως 15.00.

β) η διαδικασία απευθειας ανάθεσης διεξάγεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 118 και 328 του Ν. 

4412/2016.

1.664,00

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Η προμήθεια αφορά τα ακόλουθα: 800 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ PVC 420Χ297mm (Α3) ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΤΑΣΕΩΝ.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Οι Ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προσφορά κατ' είδος για το σύνολο της εκάστοτε ποσότητας του είδους. Η Προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το προϋπολογιστικό κόστος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση  δείγματος  στα γραφεία του ΟΑΣΘ από Δευτέρα έως Παρασκευή στις ώρες 08.00 - 14.30 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο 2310.981223.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17/06/2022

2.063,36

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ 1.664,00
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΦΥΛΛΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ PVC 

420Χ297mm (Α3) ΓΙΑ

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΤΑΣΕΩΝ (ΩΣ 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

"ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΟΤΑΝ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ"

2.063,36

Προϋπ. Αξία με 

Φ.Π.Α

Αρ. Απόφ. Έγκρισης: 5649/03.06.2022

ΑΔΑ: 9ΡΕΗ46ΜΨ84-ΥΕΤ





• Αυτοκόλλητα φύλλα βινυλίου PVC 420 Χ 297 mm (Α3). 

• Οι ετικέτες να είναι αδιάβροχες από λευκή, ματ μεμβράνη πολυαιθυλενίου. 

• Να είναι κατάλληλες για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. 

• Να έχουν αντοχή στην έκθεση σε όλες τις καιρικές συνθήκες, να είναι ανθεκτικές σε 

θερμοκρασίες μεταξύ -40°C και +150°C και στο αλμυρό νερό. 

• Να έχουν ισχυρή κόλλα ακόμη και για δύσκολες επιφάνειες. 

• Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από έγχρωμους εκτυπωτές λέιζερ όσο και από έγχρωμα 

φωτοαντιγραφικά.  

ΑΔΑ: 9ΡΕΗ46ΜΨ84-ΥΕΤ
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