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ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

  

                         
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

Σας γνωρίζουµε, ότι το ΚΕΣΥ Καβάλας ενδιαφέρεται  για την Προµήθεια ανταλλακτικών για το 

φωτοτυπικό µηχάνηµα Canon IR – 2230 (ROLLER VERTIKAL,PAPER PICKUP ROLLERKIT, PICKUP 

ROLLER, LOWER FUSER CLEANING ROLLER). Στην προµήθεια να συµπεριλαµβάνεται το κόστος 

εργασίας επισκευής και συντήρησης.  

Για το λόγο αυτό θα θέλαµε –εάν ενδιαφέρεστε-να καταθέσετε τη δική σας οικονοµική προσφορά 

στο προς ζήτηση είδος,ταχυδροµικά ή ιδιοχείρως στο γραφείο 471(4ος όροφος ΚΕΣΥ Καβάλας, Εθνικής 

Αντιστάσεως 20 Τ.Κ. 65110) ή µε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση  mail@kesy.kav.sch.gr εντός 5 

ηµερών από την από σήµερα 10-12-2019. 

Η Οικονοµική Προσφορά θα αφορά τιµή σε ευρώ µε Φ.Π.Α. , µε κριτήριο ανάθεσης τη 

χαµηλότερη τιµή, εφόσον όµως οι προδιαγραφές πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της υπηρεσίας.  

Ο προµηθευτής υποχρεούται να χορηγεί το παραγγελµένο είδος ύστερα από τηλεφωνική ή 

έγγραφη εντολή µέσα σε 24 ώρες από την παραγγελία, χωρίς να έχει το δικαίωµα να αρνηθεί τη 

χορήγηση για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση αρνήσεως ή δυστροπίας θα κηρύσσεται έκπτωτος 

υποχρεούµενος να καλύπτει τη διαφορά της συγκεκριµένης προµήθειας.  

Η παράδοση του ανωτέρω είδους θα γίνεται σε ώρες που καθορίζονται κάθε φορά  µε ευθύνη και 

µεταφορικά µέσα του προµηθευτή.  

      Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε, παρακαλούµε όπως 

επικοινωνήσετε οποιαδήποτε εργάσιµη ηµέρα και ώρα µε το γραφείο 471, 4ος όροφος ΚΕΣΥ Καβάλας  

στο τηλ.: 2513-2503471 και 73. Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΕΣΥ Καβάλας 

https://blogs.sch.gr/kesykav/, της Π.Ε. Καβάλας  http://www.pekavalas.eu/ και  της ΠΑΜΘ  

http://www.pamth.gov.gr/. 

  
                                                                  Ο Προϊστάµενος του ΚΕΣΥ Καβάλας 
 
 
 
                                                                             ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    
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