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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
            
                       ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-Κ.Υ. 
 
                ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 

 
 
 
 
 

 

Να διατηρηθεί μέχρι 
Βαθμός Ασφαλείας 

 
Αθήνα, 28/9/2018 
Αρ. Πρωτ.: ΔΦ.12/ΣΧ.1148/3464 
 

Ταχ. Δ/νση : Δάφνης 61, ΨΥΧΙΚΟ  ΠΡΟΣ:  
Ταχ. Κώδικας : 154 52 
Πληροφορίες : Υ. Αζάρ   
Τηλέφωνο : 210-6782264 
FAX : 210-6782268 
e-mail : arc3@gak.gr 
   
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς    
  
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 85083/ΓΔ2/23-05-2018 απόφαση δέσμευσης πίστωσης με α.α.48918 στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γ.Δ.Ο.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΑΔΑ:64ΟΕ4653ΠΣ-Ζ7Α, ΑΔΑΜ: 
18REQ003147334) 
2. Την ανάγκη προμήθειας αναλώσιμων υλικών εκτυπωτικών, φωτοτυπικών και τηλεομοιοτυπικών 
μηχανημάτων για τις Υπηρεσίες των Γ.Α.Κ. 
 
Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους προσκαλούν κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει οικονομική προσφορά 
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α, ψηφιακά υπογεγραμμένη ή με σκαναρισμένη 
υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 
διεύθυνση arc3@gak.gr μέχρι την Πέμπτη 04.10.2018 για την προμήθεια μελανιών και τυμπάνων 
για εκτυπωτικά, φωτοτυπικά και τηλεομοιοτυπικά μηχανήματα για τις Υπηρεσίες των Γ.Α.Κ. 
σύμφωνα με τον πίνακα του Παραρτήματος Α΄.   
 
 Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία, θα θεωρηθούν 
εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογηθούν. 
 
 Ο προσφέρων δύναται να υποβάλει προσφορά για όλα τα προς προμήθεια είδη ή για ορισμένα εξ 
αυτών. Σε κάθε περίπτωση ο προσφέρων υποβάλλει προσφορά για τη συνολική ζητούμενη 
ποσότητα κάθε είδους στο οποίο συμμετέχει. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως μη 
κανονικές, προσφορές που υποβάλλονται για μέρος μόνο των ζητουμένων ποσοτήτων εκάστου 
είδους του Πίνακα του παραρτήματος Α’, καθώς και εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Η 
προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ και θα πρέπει να είναι η τελική μετά από οποιαδήποτε 
έκπτωση ή μείωση, δε θα υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ούτε σε 
περίπτωση που ζητηθεί παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι 
υπέρ τρίτων κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος, το κόστος μεταφοράς στις 
παραλήπτριες Υπηρεσίες ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για 
παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση. 
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία σε μία προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη η 
προσφερόμενη τιμή ανά μονάδα μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. είναι μεγαλύτερη από την 
αντίστοιχη ανώτατη τιμή ανά μονάδα μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τον πίνακα 
του Παραρτήματος Α’, τότε η προσφορά απορρίπτεται. 
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Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής χωρίς Φ.Π.Α. ανά είδος. 
Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να είναι γνήσια ή καινούργια συμβατά, επί ποινή απορρίψεως. 
 
  
Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς:  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την 
επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97, του 
Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016).  
 
 
Προϋπολογισμός:  
Ο προϋπολογισμός της συνολικής δαπάνης της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.692,49€ μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 2.098,69€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
 Η ανώτατη προϋπολογισθείσα τιμή ανά μονάδα μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για κάθε είδος 
αναγράφεται στον πίνακα του Παραρτήματος. 
 
 
Απόφαση Ανάθεσης  
Η έκδοση της απόφασης ανάθεσης θα γίνει μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.   
 
 
Παράδοση:  
Η παράδοση της συνολικής ποσότητας των προς προμήθεια ειδών θα γίνει, είτε τμηματικά είτε άπαξ 
και εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, στις 
παραλήπτριες Υπηρεσίες σύμφωνα με το Παράρτημα Β.  
 Ο Ανάδοχος (ή οι Ανάδοχοι) είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα ζητούμενα είδη σύμφωνα με τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.  
Η μεταφορά και η παράδοση των ειδών θα γίνεται με επιμέλεια και έξοδα του προμηθευτή. 
Για την παραλαβή της προμήθειας θα συνταχθούν σχετικά Πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής, από 
τις Αρμόδιες Επιτροπές των Υπηρεσιών των Γ.Α.Κ. 
 
 
 
Πληρωμή – Κρατήσεις:  
Η πληρωμή της συμβατικής αξίας των προς προμήθεια ειδών θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωμής  
μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της συνολικής ποσότητας των ειδών από την αρμόδιες 
Επιτροπές Παραλαβής και υπό την προϋπόθεση προσκόμισης των απαιτούμενων για την πληρωμή 
δικαιολογητικών που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την 
είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο.  
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1723 του Ειδικού Φορέα 19-120 του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων οικονομικού έτους 2018.  
 Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαραίνουν τον Ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. θα επιβαρύνει το Δημόσιο, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 
 
 
 
Τεχνικές Προδιαγραφές: 
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:  
1. Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να είναι γνήσια αντιπροσωπείας - αυθεντικά προϊόντα των 
κατασκευαστριών εταιρειών των μηχανημάτων (original) ή καινούργια συμβατά.   
2. Να είναι καινούρια και αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση.  
3. Όλα τα είδη πληρούν τις προδιαγραφές του κάθε μηχανήματος. 
4. Να μην είναι αναγομωμένα (REFILLED) ή ανακατασκευασμένα.  
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5. Τα προϊόντα θα παραδίδονται συσκευασμένα. Στις εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφεται: α) η 
συμβατότητα τύπου - μοντέλου/ ο τύπος του εκτυπωτή ή φαξ για το οποίο προορίζονται, και β) η 
ημερομηνία λήξης ή εναλλακτικά η ημερομηνία κατασκευής. Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά την ημερομηνία παράδοσης. Εναλλακτικά, θα 
πρέπει να έχουν ημερομηνία παραγωγής το πολύ δύο μήνες πριν την ημερομηνία παράδοσης. 
6. Όλα τα προϊόντα (αυθεντικά, συμβατά) θα πρέπει επίσης να έχουν προστατευτικό κάλυμμα 
κεφαλής, το οποίο να αφαιρείται πριν από τη χρήση. 
7. Όλοι οι τύποι των γραφιτών (αυθεντικοί ή συμβατοί) που προσφέρονται διαθέτουν πιστοποίηση 
ISO 9001:2008 ή ισοδύναμη ή ανώτερη και ISO 14001:2004 ή ισοδύναμη ή ανώτερη. 
8. Οι γραφίτες που θα βρεθούν ακατάλληλοι κατά τον έλεγχο ή μετά, κατά την περίοδο της 
χρησιμοποίησης τους, θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση να τους 
αντικαταστήσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.  
9. Εφόσον προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε εκτυπωτή, φωτοτυπικό ή φαξ του φορέα εξαιτίας της 
χρήσης συμβατών (γεγονός που θα πιστοποιηθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία είτε από 
εξειδικευμένο φορέα συντήρησης των μηχανημάτων), ο προσφέρων θα αναλάβει είτε την 
αποκατάσταση της βλάβης του μηχανήματος είτε την αποζημίωση της χρέωσης του επισκευαστή.  
10. Οι γραφίτες είναι νόμιμοι, ελεύθεροι πατεντών, δεν προσβάλλουν κατοχυρωμένα δικαιώματα 
του κατασκευαστή των αυθεντικών (εφόσον προσφέρονται μη αυθεντικοί) και η κυκλοφορία τους 
είναι νόμιμη και εντός των ορίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
11. Η παραγωγή, συσκευασία και διακίνηση των προσφερόμενων ειδών γίνεται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
12. Η ποιότητα εκτύπωσης, καθώς και ο αριθμός των εκτιμώμενων σελίδων εκτύπωσης των 
προσφερόμενων ισοδύναμων ειδών δεν είναι υποδεέστερα των αντίστοιχων γνήσιων προϊόντων. 
 
 
Πληροφορίες: 
Πληροφορίες θα δίνονται στα τηλέφωνα: 210 6782264 -244 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
09:00 π.μ. με 15:00 μ.μ. 
 
 
 
 
 Η Διευθύντρια της Κ.Υ. των Γ.Α.Κ. 

 
 
                                                               

                          Μαριέττα Μινώτου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ –ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΟΥΣ -ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 Στοιχεία επιχείρησης:……………….. 
 

Α/Α 
ΤΥΠΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ 

 
 

ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 
ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΟΣ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ 

(ΓΝΗΣΙΟ Η΄ 
ΣΥΜΒΑΤΟ) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

1 
Lexmark C935 

drum Lexmark 
C930X72G 

ΓΑΚ-ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ  
Δωδεκανήσου 18, 50100 

Κοζάνη 199,99 1       

2 
Lexmark C935 

Photoconductor 
PC Unit Magenta 

ΓΑΚ-ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Παλαιό Φρούριο, 49100 

Κέρκυρα 794,40 1       

3 LEXMARK C935 BLACK TONER 

ΓΑΚ-ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 

Τέρμα - Διοικητήριο 
"Κωνσταντίνος 

Ταλιαδούρης", 51100 
Γρεβενά  85,26 1 

   

4 LEXMARK C935 CYAN TONER 

ΓΑΚ-ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 

Τέρμα - Διοικητήριο 
"Κωνσταντίνος 

Ταλιαδούρης", 51100 
Γρεβενά  85,26 1 

   

5 LEXMARK C935  MAGENTA TONER 

ΓΑΚ-ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 

Τέρμα - Διοικητήριο 
"Κωνσταντίνος 

Ταλιαδούρης", 51100 
Γρεβενά  85,26 1 
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6 LEXMARK C935  YELLOW TONER 

ΓΑΚ-ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 

Τέρμα - Διοικητήριο 
"Κωνσταντίνος 

Ταλιαδούρης", 51100 
Γρεβενά  85,26 1 

   

7 LEXMARK C935 BLACK PC UNIT 

ΓΑΚ-ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ 
Μπλέτσα 19, 69100 
Κομοτηνή 
 266,99 1 

   

8 
 HP OFFICEJET PRO 
8600PLUS TONER BLACK 

ΓΑΚ-ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΚΙΛΚΙΣ 
Πλάτωνος 16, ΤΚ 611 00, 
Κιλκίς 17,50 1 

   

9 
 HP OFFICEJET PRO 
8600PLUS TONER CYAN 

ΓΑΚ-ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΚΙΛΚΙΣ 
Πλάτωνος 16, ΤΚ 611 00, 
Κιλκίς 24,19 1 

   

10 
 HP OFFICEJET PRO 
8600PLUS TONER MAGENTA 

ΓΑΚ-ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΚΙΛΚΙΣ 
Πλάτωνος 16, ΤΚ 611 00, 
Κιλκίς 24,19 1       

11 
 HP OFFICEJET PRO 
8600PLUS TONER YELLOW 

ΓΑΚ-ΑΡΧΕΙΑ Ν. ΚΙΛΚΙΣ 
Πλάτωνος 16, ΤΚ 611 00, 
Κιλκίς 24,19 1       

   
 

  
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   

   
 

  
ΦΠΑ 24%   

   
 

  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΜΕ ΦΠΑ)   

 
 
 
Χρόνος ισχύος προσφοράς: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.  

                                                                                                                                                                             
 Στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ……………… Πρόσκλησης υποβολής οικονομικής προσφοράς   αναλώσιμων υλικών εκτυπωτικών, φωτοτυπικών και τηλεομοιοτυπικών μηχανημάτων για 
τις Υπηρεσίες των Γ.Α.Κ., δεσμεύομαι ότι:                   
 
1. Τα προς προμήθεια είδη πρέπει να είναι γνήσια αντιπροσωπείας - αυθεντικά προϊόντα των κατασκευαστριών εταιρειών των μηχανημάτων (original) ή καινούργια συμβατά.   
2. Να είναι καινούρια και αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση.  
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3. Όλα τα είδη πληρούν τις προδιαγραφές του κάθε μηχανήματος. 
4. Να μην είναι αναγομωμένα (REFILLED) ή ανακατασκευασμένα.  
5. Τα προϊόντα θα παραδίδονται συσκευασμένα. Στις εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφεται: α) η συμβατότητα τύπου - μοντέλου/ ο τύπος του εκτυπωτή ή φαξ για το οποίο 
προορίζονται, και β) η ημερομηνία λήξης ή εναλλακτικά η ημερομηνία κατασκευής. Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά την 
ημερομηνία παράδοσης. Εναλλακτικά, θα πρέπει να έχουν ημερομηνία παραγωγής το πολύ δύο μήνες πριν την ημερομηνία παράδοσης. 
6. Όλα τα προϊόντα (αυθεντικά, συμβατά) θα πρέπει επίσης να έχουν προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής, το οποίο να αφαιρείται πριν από τη χρήση. 
7. Όλοι οι τύποι των γραφιτών (αυθεντικοί ή συμβατοί) που προσφέρονται διαθέτουν πιστοποίηση ISO 9001:2008 ή ισοδύναμη ή ανώτερη και ISO 14001:2004 ή ισοδύναμη ή 
ανώτερη. 
8. Οι γραφίτες που θα βρεθούν ακατάλληλοι κατά τον έλεγχο ή μετά, κατά την περίοδο της χρησιμοποίησης τους, θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση να 
τους αντικαταστήσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.  
9. Εφόσον προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε εκτυπωτή, φωτοτυπικό ή φαξ του φορέα εξαιτίας της χρήσης συμβατών (γεγονός που θα πιστοποιηθεί από την κατασκευάστρια 
εταιρεία είτε από εξειδικευμένο φορέα συντήρησης των μηχανημάτων), ο προσφέρων θα αναλάβει είτε την αποκατάσταση της βλάβης του μηχανήματος είτε την αποζημίωση της 
χρέωσης του επισκευαστή.  
10. Οι γραφίτες είναι νόμιμοι, ελεύθεροι πατεντών, δεν προσβάλλουν κατοχυρωμένα δικαιώματα του κατασκευαστή των αυθεντικών (εφόσον προσφέρονται μη αυθεντικοί) και η 
κυκλοφορία τους είναι νόμιμη και εντός των ορίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
11. Η παραγωγή, συσκευασία και διακίνηση των προσφερόμενων ειδών γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
12. Η ποιότητα εκτύπωσης, καθώς και ο αριθμός των εκτιμώμενων σελίδων εκτύπωσης των προσφερόμενων ισοδύναμων ειδών δεν είναι υποδεέστερα των αντίστοιχων γνήσιων 
προϊόντων 
 
 
 

 Για τον Προσφέροντα  
  Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ/-Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

 
 

        (ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)  
 
 
 
 
 
 
 

                        (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 
 
Α/Α ΓΑΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΥΠΟΣ TONER MHXANHMATA 

1 Ροδόπη 
Μπλέτσα 19, 69100 Κομοτηνή 
 1 BLACK PC UNIT Lexmark C935 

2 Γρεβενά  
Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη Τέρμα - Διοικητήριο 
"Κωνσταντίνος Ταλιαδούρης", 51100 Γρεβενά  1 BLACK TONER Lexmark C935 

3 Γρεβενά 
Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη Τέρμα - Διοικητήριο 
"Κωνσταντίνος Ταλιαδούρης", 51100 Γρεβενά  1 CYAN TONER Lexmark C935 

4 Γρεβενά 
Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη Τέρμα - Διοικητήριο 
"Κωνσταντίνος Ταλιαδούρης", 51100 Γρεβενά  1 MAGENTA TONER Lexmark C935 

5 Γρεβενά 
Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη Τέρμα - Διοικητήριο 
"Κωνσταντίνος Ταλιαδούρης", 51100 Γρεβενά  1 YELLOW TONER Lexmark C935 

6 Κέρκυρα Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα 1 Photoconductor PC Unit Magenta Lexmark C935 
7 Κιλκίς Πλάτωνος 16, ΤΚ 611 00, Κιλκίς 1 TONER BLACK   HP OFFICEJET PRO 8600PLUS 
8 Κιλκίς Πλάτωνος 16, ΤΚ 611 00, Κιλκίς 1 TONER CYAN  HP OFFICEJET PRO 8600PLUS 
9 Κιλκίς Πλάτωνος 16, ΤΚ 611 00, Κιλκίς 1 TONER MAGENTA  HP OFFICEJET PRO 8600PLUS 

10 Κιλκίς Πλάτωνος 16, ΤΚ 611 00, Κιλκίς 1 TONER YELLOW  HP OFFICEJET PRO 8600PLUS 
11 Κοζάνη Δωδεκανήσου 18, 50100 Κοζάνη 1 1 drum Lexmark C930X72G   Lexmark C935 
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