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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 3/2021» 

 
 
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας (με την σχετική απόφαση της Διοικητικής 

Επιτροπής 1/11-01-2021), προκειμένου να προβεί στην επιλογή εξωτερικού 

συνεργάτη για την προμήθεια Αναλώσιμων Εκτυπωτών, στα πλαίσια του 

προγράμματος «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων με ειδικότητες του 

κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων – Τομέας Θαλασσοακαλλιέργειας»   

προσκαλεί όλες τις επιχειρήσεις που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να 

εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το σκοπό αυτό. 

 

Περιγραφή Βασικών Όρων : 

 Η προσφορά θα περιλαμβάνει τιμές για Toner: 

α) αυθεντικά – γνήσια. 

 Η προσφορά θα περιλαμβάνει τιμές για Toner, ανάλογα με τον τύπο του 

εκτυπωτή, σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος . 

 Προϋπολογισμός: έως 6.200,00 ευρώ ( έξι χιλιάδες διακόσια  ευρώ) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

 Πιστοποιητικό εγγραφής τους στο οικείο Επιμελητήριο. 

 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

 Αντίγραφο ποινικού μητρώου. 

 Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά με βάση την τιμή και την ποιότητα . 

 Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι με την υπογραφή μέχρι την 15/03/2021. 
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 Η προμήθεια θα γίνεται τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και η 

παράδοση θα γίνεται στα γραφεία του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας 

σύμφωνα με τις σχετικές παραγγελίες. 

 Η πληρωμή θα γίνεται μέσω του προγράμματος με ένταλμα πληρωμής εντός 30 

ημερών από την παράδοση και ύστερα από την προσκόμιση των νόμιμων 

δικαιολογητικών. 

 

Παρακαλούμε να μας προσκομίσετε την κλειστή τεχνική-οικονομική προσφορά σας 

αναγράφοντας τον αριθμό της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, μέχρι τη Τετάρτη 

27/01/2021 και ώρα 14.00 μ.μ., στα γραφεία του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας 

στον 3ο όροφο επί της οδού Παπαστράτου 53 και Σμύρνης 1 στο τμήμα Διοικητικό – 

Οικονομικό. 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                          Ο Πρόεδρος  

 

 

 

Παναγιώτης Α. Τσιχριτζής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 

             

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ TONER TEMAXIA 

HP Laserjet P2015 Q7553X 6 

Kyocera FS 2020DN TK-340 15 

Kyocera FS 9520DN TK70 5 

Kyocera FS 4100DN TK-3110 3 

HP LaserJet 3050 Q2612A 2 

Canon L140 - 
MF4350d 

FX10 3 

Kyocera KM 3050 TK715 3 

Kyocera p3155dn TK-3160 15 

ECOSYS P6235cdn 

TK-5280K 2 

TK-5280C 2 

TK-5280M 2 

TK-5280Y 2 

  ΣΥΝΟΛΟ TONERS 60 
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