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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 7/2019» 

 
 
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας (με την σχετική απόφαση της Διοικητικής 

Επιτροπής 05/19-02-2019), προκειμένου να προβεί στην επιλογή εξωτερικού 

συνεργάτη για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3, προσκαλεί 

όλες τις επιχειρήσεις που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να εκδηλώσουν το 

ενδιαφέρον τους για το σκοπό αυτό. 

Περιγραφή Βασικών Όρων : 

 Α4 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 80gr 500φ/δεσμίδα, ποσότητα 500 τεμάχια 

 Α3 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 80gr 500φ/δεσμίδα, ποσότητα 10 τεμάχια 

 Το φωτοαντιγραφικό χαρτί  Α4 και Α3 θα πρέπει να είναι κατάλληλο για όλους 

τους τύπους των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και εκτυπωτών. 

 Το φωτοαντιγραφικό χαρτί  Α4 να έχει διαστάσεις 21,0 cm x 29,7 cm. 

 Το φωτοαντιγραφικό χαρτί  Α3 να έχει διαστάσεις 29,7 cm x 42,0 cm. 

 Προϋπολογισμός έως 1.650,00 ευρώ (χίλια εξακόσια πενήντα ευρώ) εκτός 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 από την υπογραφή μέχρι την 31/12/2019. 
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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 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 την Δευτέρα 

18/03/2019 και ώρα 13.00 μ.μ., στα γραφεία του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας 

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

Οικονομικό. 
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