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Σας γνωρίζουμε, ότι το ΚΕΔΔΥ Καβάλας ενδιαφέρεται για την προμήθεια ενός εκτυπωτή 
LASER με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Tύπος LED, Xρώμα μονόχρωμο,  Μνήμη 512, Ταχύτητα 40 σελ/λεπτό,  Κύκλος εργασίας 
80.000 σελ/μήνα, Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας μικρότερος ή ίσος με 4,5 sec, Μέγεθος χαρτιού
Α4, Συμβατότητα windows, Συνδεσιμότητα ethernet, Μέγιστη ανάλυση 1200χ1200 DPI, Εγγύηση 3 
χρόνια.

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 ΚΕΔΔΥ 
Καβάλας, Εθνικής Αντιστάσεως 20 Τ.Κ. 65110) ή με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
mail@kday.kav.sch.gr εντός 5 ημερών από την από  σήμερα 13-11-2017.

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 ΚΕΔΔΥ Καβάλας
στο  τηλ.:  2513-2503471  και  73. Η  παρούσα  θα  αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  της  Π.Ε.  Καβάλας
http://www.pekavalas.eu/ και  της ΠΑΜΘ  http://www.pamth.gov.gr/.
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