
 

 

 

 

 

 

 

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                        ΓΙΓΤΜΟΣΔΙΥΟ: 15-02-2022 
        4η Τ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ                                ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΣ.:  1306 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΥΟΤ 

ΘΕΜΑ: «Πρόζκληζη εκδήλφζης ενδιαθέρονηος, για ηην προμήθεια ηοσ Γενικού Νοζοκομείοσ 

Διδσμοηείτοσ με ακηινολογικά θιλμ (CPV 32354100-0), ζσνολικής ενδεικηικής δαπάνης 

29.965,32€ με θπα, με κριηήριο καηακύρφζης ηην πλέον ζσμθέροσζα από οικονομική 

άπουη προζθορά αποκλειζηικά βάζει ηιμής». 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΕΡΓΟΤ 

Πξνκήζεηα κε αθηηλνινγηθά θηικ, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ Γεληθνύ 
Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ, ζύκθσλα κε ηηο πνζόηεηεο-ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, όπσο νξίδνληαη απηέο ζην παξάξηεκα ηεο παξνύζαο. 

ΑΠΟΦΑΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Σελ Θ. 5ν /Γ.. 4ν /11-02-2022 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηελ 
νπνία εγθξίζεθε  ε ζθνπηκόηεηα δηελέξγεηαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, γηα 

ηελ πξνκήζεηα κε αθηηλνινγηθά θηικ (CPV: 32354100-0), γηα έλα έηνο, 

ζπλνιηθήο ελδεηθηηθήο δαπάλεο 29.965,32€ κε θπα, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο 
ηελ ρακειόηεξε ηηκή. 

ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ 
 
 
 

          ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οι προςφορζσ να αποςτζλλονται-κατατίθενται ςτην διεφθυνςη:  
Γενικό Νοςοκομείο Διδυμοτείχου, 25θσ Μαΐου 152, Σ.Κ. 68300 Διδ/χο, ςτο 
Γραφείο Προμθκειϊν, πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο 25533-50329.  

Εφόςον θ προςφορά αποςταλεί ςτθν Τπθρεςία Διενζργειασ με 
οποιονδιποτε τρόπο, κα πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ «Να μην ανοιχθεί 
από την ταχυδρομική υπηρεςία ή τη γραμματεία». 

ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

Η προςφορά κα πρζπει: 

(α) Να υποβλθκεί ςε κλειςτό φάκελο  με τα ςτοιχεία τησ εταιρείασ και 
τθν ζνδειξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ για την 1306/2022 έρεσνα αγοράς για ηην 

προμήθεια με ακηινολογικά θιλμ» για κάλυψθ των αναγκϊν του 

Γενικοφ Νοςοκομείου Διδυμοτείχου και να παραδοκεί ςτο Γραφείο 
Προμηθειϊν του Γενικοφ Νοςοκομείου Διδυμοτείχου. 

(β) Η προςφορά να φζρει ΦΡΑΓΙΔΑ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ και ΤΠΟΓΡΑΦΗ του 
νόμιμου εκπροςϊπου. 

(γ) Να καλφπτει όλεσ τισ απαιτήςεισ και προδιαγραφζσ, όπωσ αυτζσ 
παρατίθενται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι με τίτλο «ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ» 

Σμήμα:  Οηθνλνκηθνύ  
Γραθείο: Πξνκεζεηώλ 

Πληρ.: Βαιαζίδνπ Αγγειηθή 
Σατ.Δ/νζη: 25εο Μαΐνπ 152, 68300  

Σηλ.: 25533-50329  

e-mail:Promitheies@1132.syzefxis.gov.gr 
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ΚΑΘΕ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
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που αποτελεί αναπόςπαςτο τμήμα τησ παροφςασ ςτο οποίο 
περιγράφονται ακριβϊσ οι απαιτήςεισ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

(δ) Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα περιλαμβάνει: 
 

 τθν ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, με τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. 

 τθν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ με τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ 
προςφοράσ, ωσ εξισ: 

 υμπεριλαμβάνουν τθν προςφερόμενθ τιμι. τισ τιμζσ αυτζσ είτε 
αναφζρεται ςτθν προςφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλεσ 
οι κρατιςεισ κακϊσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από τον Φ.Π.Α. 

 Εναλλακτικζσ προςφορζσ ι αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ 
και ςε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται. 

 Η προςφερόμενθ τιμι κα δίνεται ςε Euro. Θα αναγράφονται δε 
αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. 

 Η τιμι κα δίνεται με Φ.Π.Α. και χωρίσ Φ.Π.Α. Για τθ ςφγκριςθ 
των προςφορϊν κα λαμβάνεται υπόψθ θ τιμι χωρίσ Φ.Π.Α.. 

 Η προςφερόμενη τιμή δεν θα πρζπει να ξεπερνά  

         την προχπολογιςθείςα δαπάνη. 

 Οι οικονομικζσ προςφορζσ των εταιρειϊν θα πρζπει να είναι 
εντόσ τησ χαμηλότερησ τιμήσ τησ εγχϊριασ αγοράσ εφόςων αυτή 
καταγράφεται ςτο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 
3846/2010. 

 (ε) Οι προςφορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ 
απαιτιςεισ, προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
πρόςκλθςθσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 Η διαδικαςία κατάθεςησ προςφορϊν ξεκινά μετά τθν ανάρτθςθ του 
παρόντοσ. 

 Τποβολή προςφορϊν: ζωσ Δευτζρα, 28-02-2022 ϊρα 14:30 ςτο 
γραφείο Πρωτοκόλλου του  Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ. 

 Χρόνοσ Διενζργειασ: Σρίτη, 01-03-2022 ϊρα 10:00 π.μ. 
 
Η προθεςμία υποβολήσ των προςφορϊν τηρείται απαρζγκλιτα 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Είκοςι εννζα χιλιάδεσ εννιακόςια εξήντα πζντε ευρώ και τριάντα δφο 
λεπτά  (29.965,32€) ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 

ΚΩΔΙΚΟ CPV CPV: 32354100-0 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ ΣΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δώδεκα (12)μινεσ. Προςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του 
παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτη. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ ΣΗ 
ΤΜΒΑΗ 

Ζνα ζτοσ. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά αποκλειςτικά 
βάςει τιμήσ 
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ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

Με την υποβολή τησ προςφοράσ, ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ να αποδείξει τθ 
μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των παρ. 1 και 2 του άρ. 73 και του 
αρ. 74 του Νόμου 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Προσ 
απόδειξθ τοφτου ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει τα παρακάτω 
ςχετικά δικαιολογθτικά ζγγραφα: 

 Απόςπαςμα Ποινικοφ Μητρϊου τελευταίου τριμήνου. 

Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ ποινικοφ μθτρϊου αφορά ιδίωσ: 

(1) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.), 

ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν 

εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ 

(2) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα 

φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

(3) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου 

 Αςφαλιςτική Ενημερότητα 

 Φορολογική Ενημερότητα. 

 Νομιμοποιητικά ζγγραφα εκπροςϊπηςησ: 

i. Για Ανϊνυμθ Εταιρεία απαιτείται: 
α) ιςχφον καταςτατικό αυτισ, 
β) ςειρά Φ.Ε.Κ. ςφςταςθσ, τροποποιιςεων καταςτατικοφ (όπου υπάρχει 
υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ να κατατεκοφν τα ΦΕΚ, διαφορετικά βεβαίωςθ 
του ΓΕΜΗ) και 
γ) Φ.Ε.Κ. ι βεβαίωςθ του ΓΕΜΗ ςτο οποίο υπάρχει δθμοςιευμζνθ 
ολόκλθρθ θ ανακοίνωςθ με το Διοικθτικό υμβοφλιο και τθν 
εκπροςϊπθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εταιρείασ. 
Για Ε.Π.Ε., Ι.ΚΕ. κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, από το οποίο προκφπτει ο 
διαχειριςτισ τθσ Ε.Π.Ε. 
iii. Εάν ο προςφζρων είναι προςωπικι εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρζπει να 
προςκομίςει επικυρωμζνο αντίγραφο του τελευταίου ιςχφοντοσ 
καταςτατικοφ. 

 

Σα παραπάνω νομιμοποιθτικά ζγγραφα και ςτοιχεία πρζπει να 
αποδεικνφουν τθν εν γζνει νομικι κατάςταςθ του ςυμμετζχοντοσ και από 
αυτά πρζπει να προκφπτουν ο Πρόεδροσ, ο Διευκφνων φμβουλοσ και τα 
μζλθ Δ.. τθσ Α.Ε., και τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να 
δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα 
τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το 
καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου 
νομικοφ προςϊπου. Σα φυςικά πρόςωπα, κα υποβάλλουν ζναρξθ 
επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Τπθρεςία και τισ 
μεταβολζσ του. 
Επίςθσ, προςκομίηεται παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν ο οικονομικόσ 
φορζασ ςυμμετζχει με αντιπρόςωπό του. 

 Τπεύθσνη δήλφζη ηοσ Ν 1599/86, σπογεγραμμένη με 

ημερομηνία ενηός ηφν ηελεσηαίφν ηριάνηα ημερολογιακών 

ημερών προ ηης καηαληκηικής ημερομηνίας σποβολής ηφν 

προζθορών και ζηην οποία θα  αναγράθονηαι ηα ζηοιτεία ηοσ 
διαγφνιζμού ζηον οποίο ζσμμεηέτοσν οι προζθέρονηες και 

να δηλώνεηαι όηι:  

ΑΔΑ: 6ΓΛΡ4690Β9-8ΟΩ





 

 

1. απνδέρεζηε πιήξσο θαη αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο 

παξνύζαο πξόζθιεζεο. 
2. ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο 

πξόζθιεζεο θη έρεηε ιάβεη πιήξε θαη αλεπηθύιαθηε γλώζε απηώλ. 
3.  παξαηηείηαη από θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπ ζρεηηθά κε 

νπνηαδήπνηε απόθαζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα αλαβνιή ή αθύξσζε ή 

καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνύ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 106 ηνπ 
Ν.4412/2016. 

4. δελ έρνπλ επηβιεζεί πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ ζε βάξνο ηνπ 
νηθνλνκηθνύ θνξέα ζε ρξνληθό δηάζηεκα δύν (2) εηώλ  πξηλ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο, ζύκθσλα 

κε ηελ πεξ. γ ηνπ  άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 όπσο ηξνπνπνηήζεθε 
κε ην Ν.4488/2017. 

5.  ζπκκεηέρεηε κε κία κόλν πξνζθνξά ζην δηαγσληζκό. 
6. ν ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο.  

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Με την τεχνική προςφορά, επί ποινι αποκλειςμοφ, ο υποψιφιοσ 
ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει τα ςχετικά δικαιολογθτικά, 
πιςτοποιθτικά και λοιπά ζγγραφα, όπωσ αυτά απαιτοφνται ςφμφωνα με 
το ςυνθμμζνο 
«ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ». 

Επιςημαίνεται ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρζπει να είναι ςε 
ιςχφ τόςο κατά την ημερομηνία υποβολήσ τησ προςφοράσ, όςο και κατά 
την ημερομηνία υπογραφήσ τησ ςφμβαςησ. Εάν κάποιο από τα 
ανωτζρω δεν είναι ςε ιςχφ κατά την ημερομηνία υπογραφήσ τησ 
ςφμβαςησ, θα πρζπει να κατατεθεί εκ νζου επικαιροποιημζνο. 

 

ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ 
ΕΚΣΕΛΕΗ 

Ορίηεται ςε ποςοςτό τζςςερα τοισ εκατό (4%) επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ  Φ.Π.Α. και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνει από τθν προχπολογιςμό του Γεληθνύ 

Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ, με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά, μετά από 
κάκε     τμθματικι οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι από τθν 
αρμόδια επιτροπι ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Για τθν πλθρωμι 
πρζπει απαραιτιτωσ να κατατεκοφν από τον ανάδοχο τα ακόλουκα 

ςτθν  οικονομικι υπθρεςία του Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Γηδπκνηείρνπ: 

(α) Πρωτόκολλο παραλαβισ των ειδϊν υπογεγραμμζνο 

από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ. 

(β) Σιμολόγιο πϊλθςθσ. 

(γ) Πιςτοποιθτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ 

ενθμερότθτασ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, όταν 

αυτά ηθτθκοφν από τθν Τπθρεςία. 

Σον ανάδοχο βαρφνουν οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ιτοι: 

(α) Τπζρ Οργανιςμϊν Ψυχικισ Τγείασ 2% (ΦΕΚ 545 Β’/24-3-

09) (β) Ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 55 του Ν. 

2238/1994 φόροσ 

ειςοδιματοσ, ο οποίοσ παρακρατείται κατά τθν πλθρωμι του 
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τιμιματοσ, όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

(γ) Κράτθςθ 0,07% για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων θ οποία επιβαρφνεται με το 
νόμιμο τζλοσ χαρτοςιμου 3% και τθσ επ’ αυτοφ ειςφοράσ υπζρ ΟΓΑ 20% 
ωσ και κάκε άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ νόμιμθ επιβάρυνςθ. 

(δ) Κράτθςθ 0,06% επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 

κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ 

ςφμβαςθσ, για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ ΑΕΠΠ 

(βάςει τθσ παρ. 3 του άρκρου 350 του Ν. 4412/2016 και τθσ ΚΤΑ 

1191/14-3-2017-ΦΕΚ 969/22-3- 2017, τ. Βϋ) 

Ο Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α.) επί τθσ αξίασ του τιμολογίου 

βαρφνει τθν 4θ Τ.Πε. Μακεδονίασ και Θράκθσ. 

Όλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ φμβαςθσ παραμζνουν ςτακερά και 

δεν υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι 

θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του ζργου. 
 

ΔΗΜΟΙΕΤΗ Η παροφςα πρόςκλθςθ κα είναι ανθρτθμζνθ: 

 τθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και 
Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ – Πρόγραμμα 
ΔΙΑΤΓΕΙΑwww.et.diavgeia.gov.gr 

 το Κεντρικό Μθτρϊο Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) 
www.eprocurement.gov.gr 

τθν ιςτοςελίδα  ηνπ Ννζνθνκείνπ www.did-hosp.gr 
 

 

                                                           ΠΑΠΑΓΗΜΟΤ ΟΦΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Η ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ 
                                                       ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ  

 
 
 

http://www.et.diavgeia.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.did-hosp.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

 

                     
 

A/A 
ΚΩΔΙΚ

Ο 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. 

ΠΟΟΣΗΣ
Α 

ΔΙΑΓΩΝΙ
ΜΟΤ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΥΩΡΙ ΦΠΑ 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ  

ΦΠΑ 

1   
ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΜ AGFA DRYSTAR DT2B 100 25,4CM X 

30,5CM 
ΣΔΜ 3.000 2.745,00 3.403,80 

2   
ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΜ AGFA DRYSTAR DT2B 100 35CM X 

43CM 
ΣΔΜ 9.000 13.671,00 16.952,04 

3 25051 

 ΦΙΛΜ ΓΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟ - ΞΗΡΑ ΔΚΣΤΠΩΗ , 
ΓΙΑΣΑΗ 35*43 , ΚΑΣΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΥΡΗΗ ΜΔ ΣΗΝ LASER 
CAMERA ΞΗΡΑ ΔΚΣΤΠΩΗ ΣΤΠΟΤ  DRYVIEW 6850 ΣΟΤ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΤ KODAK  

ΣΔΜ 3.000 5.037,60 6.246,62 

4 25052 

 ΦΙΛΜ ΓΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟ - ΞΗΡΑ ΔΚΣΤΠΩΗ , 
ΓΙΑΣΑΗ 25*30 , ΚΑΣΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΥΡΗΗ ΜΔ ΣΗΝ LASER 
CAMERA ΞΗΡΑ ΔΚΣΤΠΩΗ ΣΤΠΟΤ  DRYVIEW 6850 ΣΟΤ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΤ KODAK  

ΣΔΜ 3.000 2.539,20 3.148,61 

5 25277 

 ΦΙΛΜ ΓΙΑ ΜΑΣΟΓΡΑΦΟ - ΞΗΡΑ ΔΚΣΤΠΩΗ , 
ΓΙΑΣΑΗ 25*30 , ΚΑΣΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΥΡΗΗ ΜΔ ΣΗΝ LASER 
CAMERA ΞΗΡΑ ΔΚΣΤΠΩΗ ΣΤΠΟΤ  DRYVIEW 6850 ΣΟΤ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΤ KODAK  

ΣΔΜ 200 172,78 214,25 

    ΤΝΟΛΟ   18200 24.165,58 29.965,32 

 

ΑΔΑ: 6ΓΛΡ4690Β9-8ΟΩ
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