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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης        
Τμήμα Προμηθειών                                   
Πληροφορίες: Πλατάκης Μιχαήλ, Κυπριωτάκη Έφη 

Τηλ.: 2813404424, 2813404441 

Φαξ: 2813404460 

Ταχ. Διεύθυνση: 3o χλμ Εθν. Οδού Ηρακλείου – Μοιρών,  

Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71500, Ηράκλειο Κρήτης 

Email: supplies@hc-crete.gr 

Διεύθυνση Διαδικτύου Υπηρεσίας: www.hc-crete.gr 

ΑΦΜ: 999161778  Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης 
 

Ηράκλειο: 12-02-2018 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 2970 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια του είδους «ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ 

(CPV 30192300-4)» για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. 

Κρήτης, συνολικού προϋπολογισμού 46.727,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. (σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσια 

είκοσι επτά ευρώ), από το Π.Π.Υ.Υ 2015 και σε βάρος του ΚΑΕ 1281 του Προϋπολογισμού της 

Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας  της 7ης ΥΠΕ Κρήτης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.  

 

Η 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα. 

1.2.  Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει 

σήμερα. 

1.3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα. 

1.4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών. 

1.5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και 

άλλες διατάξεις». 
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1.6. Του ΠΔ 80/2016 «Περί αναλήψεων υποχρεώσεων  από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τεύχος 

Α’). 

1.7. Του Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3-14) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποιήσεις 

Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 3. 

1.8. Του Ν. 4238/2014 περί «Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.)…..» 

1.9. Του Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/7-8-2017) περί «Μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας ….»  

2. Την με αριθμ.4658/6-9-2016 Κοινή Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2937/Β/15-9-2016) με θέμα : 

«Έγκριση του ΠΠΥΦΥ των εποπτευόμενων φορέων υγείας για το έτος 2015 (πιστώσεις 2016-

2017) με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων και λοιπές πηγές». 

3. Το με αρ. πρωτ. 4963/5-10-2016 έγγραφο της Ε.Π.Υ. με θέμα «Προμήθειες από τους φορείς της 

παρ. 1 του αρ. 9 του Ν. 3580/2007 – Καθορισμός ΚΑΑ». 

4. Την με αρ. πρωτ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Β/23-05-2017) Υπουργική Απόφαση με θέμα 

«Ρύθμιση ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.» 

5. Την με αρ. πρωτ. 2203/24-05-2017 (ΦΕΚ 1926/Β/2-6-2017) Υπουργική Απόφαση με θέμα 

«Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών πλαίσιο που διενεργούνται από την Επιτροπή 

Προμηθειών Υγείας ως Ε.Κ.Α.Α. για το δωδεκάμηνο που άρχετε την 1η Ιουνίου 2017 και λήγει 

την 31η Μαΐου 2018 – Καθορισμός Κ.Α.Α. για την παροχή συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων 

αγορών για το δωδεκάμηνο που άρχεται την 1η Ιουνίου και λήγει την 31η Μαΐου 2018.» 

6. Tην με αριθμό 682/3-10-2017 απόφαση της διοικήτριας της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης. 

7. Την με ημερομηνία 07-02-2018 εγκεκριμένη αίτηση προμήθειας της Δ/νσης Πληροφορικής της 

7ης ΥΠΕ Κρήτης. 

8. Τις με αρ. πρωτ. 268/18-1-2018 και 269/18-1-2018 Αποφάσεις Δέσμευσης και τις με αρ. πρωτ. 

2845/9-2-2018 και 2846/9-2-2018 Αποφάσεις Προέγκρισης. 

9. Την υπ αριθμό 93/9-2-2018 Απόφαση Διοικήτριας  της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης περί έγκρισης του 

διαγωνισμού. 

10. Τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

 

Δημόσιο Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για την 

προμήθεια του είδους «ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ (CPV 30192300-4)»  για τις ανάγκες της Κεντρικής 

Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, συνολικού προϋπολογισμού 46.727,00€ 

συμπ/νου Φ.Π.Α. (σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσια είκοσι επτά ευρώ), από το Π.Π.Υ.Υ 2015 και σε 

βάρος του ΚΑΕ 1281 του Προϋπολογισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας  της 

7ης ΥΠΕ Κρήτης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
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προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσης, 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές (ως Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσης). 

 

1. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 
ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Κεντρική Υπηρεσία 7ης ΥΠΕ 

(Γραφείο Πρωτοκόλλου) 

27/02/2018, ημέρα 

Τρίτη  και ώρα έως 

15:00 

Κεντρική Υπηρεσία 7ης 

ΥΠΕ 

(Γραφείο Προμηθειών) 

28/02/2018, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 

10:00 π.μ. 

 

 Τυχόν προσφορές που  θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα είναι 

εκπρόθεσμες και  θα επιστραφούν. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, από τριμελή  επιτροπή  η οποία έχει οριστεί 

για το σκοπό αυτό. 

 

2.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:  

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση 

ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα :  

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 

δημοσίων συμβάσεων. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 

πράξει  τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής 

είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 
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3. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

3.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

3.4 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 

3.5 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

3.6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

3.7 ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

  

4. Εφόσον απαιτείται κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν. 

4412/2016. 

5.  Εφ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες, 

σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται στο άρθρο 121 του 

Ν.4412/2016. 

6. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Δ/ξης παρέχονται από την Υπηρεσία.  

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΣ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

ΕΛΕΝΗ Ε. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 
Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ. 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ (ΚΗΜΔΗΣ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ): 

12/02/2018 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02/2018 

ΗΜΕΡΑ: Τετάρτη 

ΏΡΑ: 10:00 Π.Μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΝUTS: 

EL431) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔOYΣ: ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 30192300-4 

ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 7Η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΝUTS: EL431) 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: 
(ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΗΡΗΣ, ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΣΤΗ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ.) 

www.hc-crete.gr 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΠΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ: 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 7ης Υ.ΠΕ. 

ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ: 46.727,00€ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ: 
ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΠΥΥ 2015 

ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΗΣ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ  

Κ.Α.Ε. 1281 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ 

ΔΕΙΓΜΑ: ΟΧΙ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 
ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ  ΤΗΣ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ  (ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΝUTS: EL431) Δ/ΝΣΗ : 3Ο ΧΙΛ. Ε.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-

ΜΟΙΡΩΝ, ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ, Τ.Κ. 71500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΚΡΗΤΗΣ  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ: 
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΡΙΤΩΝ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: 
 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΦΟΡΟΣ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΤΟΥ Ν. 

2198/94. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η Προμήθεια του είδους «ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ (CPV 30192300-4)» 

της Κεντρικής Υπηρεσίας  και των Κέντρων Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. 
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Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής, ανά είδος. 
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1 DRUM BROTHER  DN-2000 

ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ BROTHER 

2920, 12.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 

ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

242884   32,26 0 2 0,00 64,52 

2 TONER BROTHER TN-2000  

ΓΙΑ FAX BROTHER 2920, ΜΕ 

2.500 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

174302   28,23 0 7 0,00 197,61 

3 ΜΕΛΑΝΙ  BROTHER YELLOW  

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΕΜ: LC-121Y 

ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ BROTHER 

MFC-J470DW, 300 ΣΕΛΙΔΕΣ, 

ΓΝΗΣΙΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

242887   8,06 0 2 0,00 16,12 

4 ΜΕΛΑΝΙ BROTHER CYAN  ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟ OEM: LC121C ΓΙΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ BROTHER MFC-

J470DW 300 ΣΕΛΙΔΕΣ,  
ΓΝΗΣΙΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

242885   8,06 0 2 0,00 16,12 

5 ΜΕΛΑΝΙ BROTHER MAGENTA 

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ OEM: LC121M 

ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ BROTHER 

MFC-J470DW , 300 ΣΕΛΙΔΕΣ, 

ΓΝΗΣΙΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

242886   8,06 0 2 0,00 16,12 

6 ΜΕΛΑΝΙ BROTHER BLACK  ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟ OEM: LC121BK ΓΙΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ Brother MFC-

J470DW, 300 ΣΕΛΙΔΕΣ, 

ΓΝΗΣΙΟ  
ΚΩΔ. ΟRCO 

242888   8,06 0 3 0,00 24,18 

7 ΜΕΛΑΝΙ CANON CL-513 

COLOR ΓΙΑ FAX CANON 

MX340, ΓΝΗΣΙΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

222902   16,13 0 6 0,00 96,78 

8 ΜΕΛΑΝΙ CANON PG-512 

BLACK ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ CANON 

MX340, ΓΝΗΣΙΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

216714   13,71 0 8 0,00 109,68 

9 ΜΕΛΑΝΙ CANON CL-541XL 

COLOR,  ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 

CANON MX395, 400 ΣΕΛΙΔΕΣ, 

ΓΝΗΣΙΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

238526   20,16 0 6 0,00 120,96 

10 ΜΕΛΑΝΙ CANON PG-540XL 

BLACK,  ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 

CANON MX395, 600 ΣΕΛΙΔΕΣ,  

ΓΝΗΣΙΟ     18,55 0 12 0,00 222,60 

11 ΜΕΛΑΝΙ ΠΟΛΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

CANON  ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ CLI-551 

XL MULTIPACK 

(BK/BK/C/M/Y) ΓΙΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ MG 6650, ΓΝΗΣΙΟ     32,26 0 2 0,00 64,52 

12 ΜΕΛΑΝΙ CANON CL-546 

COLOR, ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 

CANON MG2950 PIXMA,  180 

ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ     13,71 0 20 0,00 274,20 

13 ΜΕΛΑΝΙ CANON PG-545XL     16,13 0 50 0,00 806,50 
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BLACK,  ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 

CANON MG2950 PIXMA, 400 

ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ 

14 DRUM DEVELOP DR-114 ME 

ΚΩΔΙΚΟ 40210298,ΓΙΑ 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

DEVELOP 1650/ INEO 210, 

ΓΝΗΣΙΟ, ΔΙΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ     104,84 0 2 0,00 209,68 

15 TONER  DEVELOP TN-114 ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟ OEM: 8937786 ΓΙΑ 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

DEVELOP 1650/ INEO 210, 

ΓΝΗΣΙΟ,  ΔΙΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

208333   64,52 0 11 0,00 709,72 

16 ΜΕΛΑΝΙ EPSON YELLOW 

T6644, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 

C13T66444A , ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ  

EPSON L655/L130, ΓΝΗΣΙΟ     4,84 0 4 0,00 19,36 

17 ΜΕΛΑΝΙ EPSON MAGENTA 

T6643, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 

C13T66434A  ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ  

EPSON L655/L130, ΓΝΗΣΙΟ     4,84 0 4 0,00 19,36 

18 ΜΕΛΑΝΙ EPSON CYAN  T6642, 

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ C13T66424A ΓΙΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ  EPSON 

L655/L130, ΓΝΗΣΙΟ     4,84 0 4 0,00 19,36 

19 ΜΕΛΑΝΙ EPSON BLACK T6641, 

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ C13T66414A ΓΙΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ  EPSON 

L655/L130, ΓΝΗΣΙΟ     4,84 0 9 0,00 43,56 

20 PHOTOCONDUCTOR EPSON 

ME ΚΩΔΙΚΟ C13S051099 ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ EPSON 

ACULASER M1200, 20.000 

ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

243069   16,13 0 5 0,00 80,65 

21 DRUM EPSON ME ΚΩΔΙΚΟ 

C13S051099, ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 

EPSON EPL 6200L, 20.000 

ΣΕΛΙΔΕΣ,  ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

226290 11.4.8 20,16 0 6 0,00 120,96 

22 ΜΕΛΑΝΙ EPSON CYAN 16XL 

DURABrite ULTRA INK, ΓΙΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ  EPSON WF 2520, 

450 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ     3,23 0 5 0,00 16,15 

23 ΜΕΛΑΝΙ EPSON YELLOW 16XL 

DURABrite ULTRA INK, ΓΙΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ  EPSON WF 2520, 

450 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ     3,23 0 5 0,00 16,15 

24 ΜΕΛΑΝΙ EPSON MAGENTA 

16XL DURABrite ULTRA INK, 

ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ  EPSON WF 

2520, 450 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ     3,23 0 5 0,00 16,15 

25 ΜΕΛΑΝΙ EPSON BLACK 16XL 

DURABrite ULTRA INK, ΓΙΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ  EPSON WF 2520, 

500 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ     2,42 0 5 0,00 12,10 

26 TONER HP 24A, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ  

Q2624A  (BLACK), ΓΙΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASERJET 

1150, 2500 ΣΕΛΙΔΕΣ, 

ΣΥΜΒΑΤΟ     20,16 0 2 0,00 40,32 

27 ΜΕΛΑΝΙ HP No 650 

TRICOLOR ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 

CZ102AE, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 

 HP DESKJET INK.ADVANTAGE 

4645, 200 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

226602   7,26 0 2 0,00 14,52 
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28 ΜΕΛΑΝΙ HP No 650 BLACK 

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ CZ101AE, ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP DESKJET 

INK.ADVANTAGE 4645, 360 

ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

226603   8,06 0 7 0,00 56,42 

29 ΜΕΛΑΝΙ HP No 26A BLACK 

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 51626A, ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP DESKJET 500, 

40ml, ΓΝΗΣΙΟ     13,71 0 2 0,00 27,42 

30 ΜΕΛΑΝΙ HP No 652 

TRICOLOR ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 

F6V24AE, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 

 HP DESKJET 4675, 200 

ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ     6,45 0 40 0,00 258,00 

31 ΜΕΛΑΝΙ HP No 652 BLACK 

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ F6V25AE, ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP DESKJET 

4675, 360 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ     8,06 0 50 0,00 403,00 

32 ΜΕΛΑΝΙ HP No 300 

TRICOLOR ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 

CC643EE, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 

 HP DESKJET F-2480, 165 

ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

236200   12,1 0 2 0,00 24,20 

33 ΜΕΛΑΝΙ HP No 300 BLACK 

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ CC640EE, ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP DESKJET 

F-2480, 200 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

212988   12,1 0 2 0,00 24,20 

34 TONER HP 128A, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 

CE321A (CYAN), ΓΙΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP CP1525n, 

1.300 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

241686   32,26 0 2 0,00 64,52 

35 TONER HP 128A, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 

CE322A (YELLOW), ΓΙΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP CP1525n, 

1.300 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

241687   32,26 0 2 0,00 64,52 

36 TONER HP 128A, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 

CE323A (MAGENTA) ΓΙΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP CP1525n, 

1.300 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

241688   32,26 0 2 0,00 64,52 

37 TONER HP 128A, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 

CE320A (BLACK), ΓΙΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP CP1525n, 

2.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

241685   32,26 0 5 0,00 161,30 

38 ΜΕΛΑΝΙ HP No 920 XL 

MAGENTA ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 

CD973AE, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 

 HP OFFICEJET 

7500A/OFFICEJET 6500, 700 

ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ     4,03 0 4 0,00 16,12 

39 ΜΕΛΑΝΙ HP No 920 XL CYAN 

CD972AE, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 

 HP OFFICEJET 

7500A/OFFICEJET 6500, 700 

ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ     4,03 0 4 0,00 16,12 

40 ΜΕΛΑΝΙ HP No 901 XL 

ΤΡΙΧΡΩΜΟ (COLOR) ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟ CC656AE, ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP OFFICEJET 

J4580,     480 ΣΕΛΙΔΕΣ, 

ΣΥΜΒΑΤΟ     8,06 0 4 0,00 32,24 

41 ΜΕΛΑΝΙ HP No 901 XL BLACK 

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ CC654AE, ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP 

OFFICEJET J4580, 700     8,06 0 4 0,00 32,24 
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ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 

42 ΜΕΛΑΝΙ HP No 351 XL COLOR 

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ CB338EE, ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP J5780 

ALL-IN-ONE, 520 ΣΕΛΙΔΕΣ,  

ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

75530   12,1 0 2 0,00 24,20 

43 ΜΕΛΑΝΙ HP No 350 XL BLACK 

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ CB336EE , ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP J5780 

ALL-IN-ONE, 750 ΣΕΛΙΔΕΣ, 

ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

231410   12,1 0 5 0,00 60,50 

44 ΜΕΛΑΝΙ HP No 28  COLOR 

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ  C8728AE, ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP DESKJET 

3550/DESKJET 5652, 240 

ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

84917   12,1 0 9 0,00 108,90 

45 ΜΕΛΑΝΙ HP No 27XL  BLACK 

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ  C8727AE , ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP DESKJET  

3550/DESKJET 5652, 520 

ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

84915   12,1 0 17 0,00 205,70 

46 ΜΕΛΑΝΙ HP No 78  COLOR 

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ  C6578AE, ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP DESKJET 

6122 / 940C, 1200 ΣΕΛΙΔΕΣ, 

ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

135528 11.4.81 16,13 0 4 0,00 64,52 

47 ΜΕΛΑΝΙ HP No 45  BLACK ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟ  51645AE , ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP DESKJET 6122 

/940C, 930 ΣΕΛΙΔΕΣ, 

ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

135527   14,52 0 5 0,00 72,60 

48 ΜΕΛΑΝΙ HP No 57  TRICOLOR 

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ  C6657A, ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ  HP PHOTOSMART 

7760, 500 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

84923   12,1 0 5 0,00 60,50 

49 DRUM KONICA MINOLTA DR-

114 ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ  ΚONICA-

MINOLTA BIZHUB 162, 40.000 

ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ     72,58 0 1 0,00 72,58 

50 TONER KONICA MINOLTA TN-

114 (ΔΙΠΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) ΓΙΑ 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ  

ΚONICA-MINOLTA BIZHUB 

162, 2x11.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 

ΓΝΗΣΙΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

188404   56,45 0 2 0,00 112,90 

51 TONER KONICA MINOLTA TC-

16 ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ  ΚONICA-

MINOLTA 1600F, 16.000 

ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

204765   112,9 0 3 0,00 338,70 

52 TONER KONICA MINOLTA ME 

ΚΩΔΙΚΟ 1710566-002 ΓΙΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΚONICA-MINOLTA 

PAGE PRO 1300/1350W, 

3.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

243075   32,26 0 5 0,00 161,30 

53 TONER KYOCERA TK-340 ME 

ΚΩΔΙΚΟ 1T02J00EU0, ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ KYOCERA FS-

2020D, 12.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 

ΣΥΜΒΑΤΟ     24,19 0 1 0,00 24,19 

54 TONER KYOCERA TK-120 ME 

ΚΩΔΙΚΟ  1T02G60DE0, ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ KYOCERA FS-     16,13 0 4 0,00 64,52 
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1030D, 7.200 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΣΥΜΒΑΤΟ 

55 TONER KYOCERA TK-350, ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ KYOCERA FS-

3140, 15000 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

242890   80 0 5 0,00 400,00 

56 ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK  37XL 

ΕΧΡΩΜΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 

18C2180 ΓΙΑ  ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 

LEXMARK Z 2420, 500 

ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

243082   32,26 0 2 0,00 64,52 

57 ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK 36XL 

BLACK, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 18C2170  

ΓΙΑ  ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LEXMARK Z 

2420, 500 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

243081   24,19 0 10 0,00 241,90 

58 PHOTOCONDUCTOR 

LEXMARK ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ  

X203H22G,  ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 

LEXMARK  X204N,  25.000 

ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ      36,29 0 4 0,00 145,16 

59 TONER LEXMARK ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 

X203A11, ΓΙΑ  ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 

LEXMARK X204N, 2.500 

ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

232077   24,19 0 35 0,00 846,65 

60 DRUM LEXMARK ME ΚΩΔΙΚΟ 

50F0Z00 500Z, ΓΙΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ MS310DN 

/MS415DN / MS-410DN, 

60.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

214259   40,32 0 4 0,00 161,28 

61 DRUM OKI ME ΚΩΔΙΚΟ  

42102802 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ  OKI 

B4250 ΚΑΙ Β4100, 25.000 

ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

223701   48,39 0 13 0,00 629,07 

62 TONER OKI ME ΚΩΔΙΚΟ  

01103402 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ  OKI 

B4250 ΚΑΙ Β4100, 2.500 

ΣΕΛΙΔΕΣ,  ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

19648   16,13 0 23 0,00 370,99 

63 DRUM OKI  ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 

43501902 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ  OKI 

B4400, 25.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 

ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

223701   52,42 0 3 0,00 157,26 

64 TONER OKI BLACK ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟ 43502302 ΓΙΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ OKI B4400, 3.000 

ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

230578   16,13 0 6 0,00 96,78 

65 DRUM OKI ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 

43979002 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ OKI 

B430, 25.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 

ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

241683   48,39 0 14 0,00 677,46 

66 TRANSFER BELT ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 

44341902,  ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 

ΟΚΙ C610, 60.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 

ΓΝΗΣΙΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

241100   88,71 1 0 88,71 0,00 

67 FUSER UNIT ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 

44289103,  ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 

ΟΚΙ C610, 60.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 

ΓΝΗΣΙΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

241099   120,97 1 0 120,97 0,00 

68 DRUM OKI C610 MAGENTA 

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 44315106, ΓΙΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΟΚΙ C610, 20.000 

ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

227559   48,39 3 0 145,17 0,00 

69 DRUM OKI C610 YELLOW ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟ 44315105,ΓΙΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΟΚΙ C610, 20.000 

ΚΩΔ. ΟRCO 

227558   48,39 3 0 145,17 0,00 
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ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ 

70 DRUM OKI C610 CYAN ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟ 44315107, ΓΙΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΟΚΙ C610, 20.000 

ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

227557   48,39 3 0 145,17 0,00 

71 DRUM OKI C610 BLACK ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟ 44315108,ΓΙΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΟΚΙ C610, 20.000 

ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

227556   48,39 3 0 145,17 0,00 

72 TONER OKI C610 YELLOW ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟ 44315305 ,ΓΙΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΟΚΙ C610, 6.000 

ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

227555   32,26 4 0 129,04 0,00 

73 TONER OKI C610 MAGENTA 

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 44315306,ΓΙΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΟΚΙ C610, 6.000 

ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

227554   32,26 3 0 96,78 0,00 

74 TONER OKI C610 CYAN ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟ 44315307,ΓΙΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΟΚΙ C610, 6.000 

ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

227553   32,26 5 0 161,30 0,00 

75 TONER OKI C610 BLACK ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟ 44315308,ΓΙΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΟΚΙ C610, 8.000 

ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

239949   32,26 6 0 193,56 0,00 

76 ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ ΟΚΙ ΜΕ  

ΚΩΔΙΚΟ 09002316, ΓΙΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΟΚΙ ML-590/591, 

ΓΝΗΣΙΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

38874   14,52 10 0 145,20 0,00 

77 ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ ΟΚΙ ΜΕ  

ΚΩΔΙΚΟ 01126301, ΓΙΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΟΚΙ MICROLINE 

5521, ΓΝΗΣΙΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

84952   14,52 15 0 217,80 0,00 

78 DRUM PANASONIC ME 

ΚΩΔΙΚΟ  KX-FAD93 ΓΙΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ PANASONIC ΚΧ-

ΜΒ771, 10.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 

ΣΥΜΒΑΤΟ     52,42 0 2 0,00 104,84 

79 DRUM PANASONIC ME 

ΚΩΔΙΚΟ KX-FAD422X  ΓΙΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ PANASONIC ΚΧ-

MB2515, 18.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 

ΓΝΗΣΙΟ     80,65 0 1 0,00 80,65 

80 DRUM PANASONIC ME 

ΚΩΔΙΚΟ  DQ-H60J-PU ΓΙΑ 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

PANASONIC DP 1520 P, 

60.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ     40,32 0 1 0,00 40,32 

81 TONER PANASONIC ME 

ΚΩΔΙΚΟ DQ-TU10J  ΓΙΑ 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

PANASONIC DP 1520 P, 

10.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

156124   32,26 0 2 0,00 64,52 

82 TONER PANASONIC ME 

ΚΩΔΙΚΟ KX-FAT88X ΓΙΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ PANASONIC KX- 

FL401, 2.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 

ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

176290   12,1 0 1 0,00 12,10 

83 DRUM PANASONIC ME 

ΚΩΔΙΚΟ KX-FA84X, ΓΙΑ FAX 

PANASONIC  KX FL611, KX-

FL511, 10.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 

ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

204714   48,39 0 2 0,00 96,78 
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84 TONER PANASONIC ME 

ΚΩΔΙΚΟ KX-FA83X, ΓΙΑ FAX 

PANASONIC KX-FL511, KX 

FL611, 2.500 ΣΕΛΙΔΕΣ, 

ΓΝΗΣΙΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

99574   32,26 0 8 0,00 258,08 

85 TONER RICOH BLACK 245 CL 

410 ,ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ NRG SPC 

410DN, 15.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 

ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

84962   48,39 6 0 290,34 0,00 

86 TONER RICOH MAGENTA 245 

CL 410 ,ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ NRG 

SPC 410DN, 15.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 

ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

84966   48,39 1 0 48,39 0,00 

87 TONER RICOH CYAN 245 CL 

410 ,ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ NRG SPC 

410DN, 15.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 

ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

141639   48,39 2 0 96,78 0,00 

88 TONER RICOH YELLOW 245 CL 

410 ,ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ NRG SPC 

410DN, 15.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 

ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

84963   48,39 1 0 48,39 0,00 

89 WASTE TONER BOTTLE ,ΓΙΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ NRG SPC 410DN, 

ΓΝΗΣΙΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

84961   24,19 2 0 48,38 0,00 

90 DRUM SHARP AL100, Xer 

XD100, ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SΗARP 

AL 1457, 18.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 

ΣΥΜΒΑΤΟ     40,32 0 1 0,00 40,32 

91 TONER SHARP ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 

AL-100TD , ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤH 

SΗARP AL 1457, 6.000 

ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ     44,35 0 2 0,00 88,70 

92 TONER SHARP ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 

MX-235GΤ, ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ SΗARP  AR-

5623D PCL6 ,  16.000 

ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

243091   52,42 0 1 0,00 52,42 

93 TONER SHARP ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ  

AR-202LT, ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 

MHXANHMA  SΗARP  AR Μ 

165,  16.000 ΣΕΛΙΔΕΣ , 

ΓΝΗΣΙΟ     44,35 0 5 0,00 221,75 

94 DRUM SHARP ME ΚΩΔΙΚΟ AR 

205 DM,  ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ SΗARP 

AR/5516N/5520/N ,  ΓΝΗΣΙΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

184319   40,32 0 4 0,00 161,28 

95 TONER SHARP ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ  

AR-020 LT  , ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 

SΗARP AR/5516N, AR5520/N  

, 16.000 ΣΕΛΙΔΕΣ ΓΝΗΣΙΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

242893   40,32 0 12 0,00 483,84 

96 TONER SHARP ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 

ΜΧ-23GTBA BLACK, ΓΙΑ 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

SΗARP ΜΧ 2614, 18.000 

ΣΕΛΙΔΕΣ,  ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

243092   40,32 8 0 322,56 0,00 

97 TONER SHARP ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 

MX-23GTYA YELLOW ΓΙΑ 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ  

SHARP  MX2614, 10.000 

ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

243093   52,42 4 0 209,68 0,00 

98 TONER SHARP  ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 

MX-23GTCA  CYAN ΓΙΑ 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

SHARP  MX2614, 10.000 

ΚΩΔ. ΟRCO 

243097   52,42 4 0 209,68 0,00 
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ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ 

99 TONER SHARP ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 

MX-23GTMA MAGENTA ΓΙΑ 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

SHARP MX2614,  10.000 

ΣΕΛΙΔΕΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

243096   52,42 4 0 209,68 0,00 

100 TONER SHARP ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ   

AR-168T, ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ SΗARP AR 5012, 

8.000 ΣΕΛΙΔΕΣ ,  ΓΝΗΣΙΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

242892   32,26 0 3 0,00 96,78 

101 TONER SHARP ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ    

ΜΧ-237GT , ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ SΗARP AR 

6020N, 20.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 

ΓΝΗΣΙΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

235629   52,42 0 4 0,00 209,68 

102 TONER TOSHIBA ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 

T-2320, ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ TOSHIBA E-

STUDIO 280,   22.000 

ΣΕΛΙΔΕΣ, ΓΝΗΣΙΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

84893   50,00 10 0 500,00 0,00 

103 TONER XEROX ME ΚΩΔΙΚΟ 

106R00628 (high yield) ΓΙΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX PHASER 

4400, 15.000  σελιδες, 

ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

243103   40,32 0 1 0,00 40,32 

104 DRUM XEROX ME ΚΩΔIKO 

101R00474, ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 

XEROX PHASER 3260, 10.000 

ΣΕΛΙΔΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ     28,23 0 2 0,00 56,46 

105 TONER XEROX ME ΚΩΔIKO 

106R02777  ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 

XEROX PHASER 3260, 3.000 

ΣΕΛΙΔΕΣ,   ΣΥΜΒΑΤΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

243102   28,23 0 2 0,00 56,46 

106 KIT TONER  ΚΑΙ DRUM XEROX 

ME ΚΩΔIKO  LC811   ΓΙΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX LF8145 

OFFICEFAX, 2.000 ΣΕΛΙΔΕΣ, 

ΓΝΗΣΙΟ 

ΚΩΔ. ΟRCO 

243101   88,71 0 10 0,00 887,10 

107 TONER MP 3354 24.000 

σελίδες για φωτοτυπικό 

RICOH MP 2555 ΓΝΗΣΙΟ     65,00   10 0,00 650,00 

108 TONER PANTUM TL-410X 

6.000  σελίδες για εκτυπωτή  

PANTUM P3010DW - 

P3300DW ΓΝΗΣΙΟ     75,00   170 0,00 12.750,00 

109 DRUM PANTUM DL-410 

12.000  σελίδες για εκτυπωτή  

PANTUM P3010DW - 

P3300DW ΓΝΗΣΙΟ     72,00   50 0,00 3.600,00 

110 TONER BLACK για εκτυπωτή 

XEROX PHASER 6510 υψηλής 

χωρητικότητας (5.500 σελ.) 

ΚΩΔΙΚΟΣ 106R03480 ΓΝΗΣΙΟ     91,37   9 0,00 822,33 

111 TONER CYAN για εκτυπωτή 

XEROX PHASER 6510 υψηλής 

χωρητικότητας (4.300 σελ.) 

ΚΩΔΙΚΟΣ 106R03690 ΓΝΗΣΙΟ     125,00   7 0,00 875,00 

112 TONER MAGENTA για 

εκτυπωτή XEROX PHASER 

6510 υψηλής χωρητικότητας 

(4.300 σελ.) ΚΩΔΙΚΟΣ 

106R03691 ΓΝΗΣΙΟ     125,00   7 0,00 875,00 

113 TONER YELLOW  για 

εκτυπωτή XEROX PHASER     125,00   7 0,00 875,00 
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6510 υψηλής χωρητικότητας 

(4.300 σελ.) ΚΩΔΙΚΟΣ 

106R03692 ΓΝΗΣΙΟ 

114 WASTE TONER για εκτυπωτή 

XEROX PHASER 6510 (30.000 

σελ.) ΚΩΔΙΚΟΣ 108R01416 

ΓΝΗΣΙΟ     35,49   3 0,00 106,47 

115 Drum Cyan για εκτυπωτή 

XEROX PHASER 6510  (48.000 

σελ.) ΚΩΔΙΚΟΣ 108R01417  

ΓΝΗΣΙΟ     73,00   2 0,00 146,00 

116 Drum  Magenta  για 

εκτυπωτή XEROX PHASER 

6510 (48.000 σελ.) ΚΩΔΙΚΟΣ 

108R01418  ΓΝΗΣΙΟ     73,00   2 0,00 146,00 

117 Drum  Yellow για εκτυπωτή 

XEROX PHASER 6510  (48.000 

σελ.) ΚΩΔΙΚΟΣ 108R01419  

ΓΝΗΣΙΟ     73,00   2 0,00 146,00 

118 Drum Black για εκτυπωτή 

XEROX PHASER 6510  (48.000 

σελ.) ΚΩΔΙΚΟΣ 108R01420  

ΓΝΗΣΙΟ     73,00   2 0,00 146,00 

 ΣΥΝΟΛΑ 3.717,92 33.965,15 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΣΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 37.683,07 

 Φ.Π.Α. 9.043,93 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 46.727,00 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στον Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δυο 

αντίγραφα. 

1.1.1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) 

ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

1.1.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου  

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

1.1.3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 

από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 

προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. 
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Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή 

κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν 

την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, 

παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του 

διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.   

1.2. Στον κύριο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

1.2.1. Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

1.2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί την 

προμήθεια. 

1.2.3. Ο αριθμός  της διακήρυξης. 

1.2.4. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών του 

διαγωνισμού. 

1.2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα) 

1.3. Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 

προσφορά στοιχεία σε δυο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο) σε ξεχωριστούς 

σφραγισμένους φακέλους και  ειδικότερα τα εξής: 

1.3.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, 

υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής 

εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 2, αρ. 79, του Ν. 4412/2016, σε 

συνδυασμό και με τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) και  

ειδικότερα:   

Α. Φυσικά Πρόσωπα 

1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79, παρ.4 του Ν. 4412/2016, 

όπως αυτό ισχύει σύμφωνα με την με αρ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β/2016) Απόφαση της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων στο οποίο θα πρέπει να δηλώνεται 

ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς 

του: 

1.1.   δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι 

οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 
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1.2. πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με την 

παρ. 1α και 2 του άρθρου 75 

Πιο συγκεκριμένα απαιτείται η συμπλήρωση των κάτωθι μερών : 

• Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 

• Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

• Μέρος ΙV: Κριτήρια επιλογής 

Α: Καταλληλότητα 

• Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι:  

2.1. Δεν υπάγεται στις προϋποθέσεις της περίπτωσης γ) της παρ. 2 του αρ. 73 του Ν. 

4412/2016 περί αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω 

παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας. 

2.2. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.  

2.3. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των 

οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

2.4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

2.5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του 

διαγωνισμού.  

2.6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.  

2.7. Toν Κωδικό Παρατηρητηρίου Τιμών στον οποίο υπάγεται το προσφερόμενο είδος 

(εφόσον αυτό υπάγεται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών 

Υγείας), διαφορετικά θα δηλώνεται η μη υπαγωγή του προσφερόμενου είδους στο 

Παρατηρητήριο Τιμών. 

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-

03-2014) οι ανωτέρω δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
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ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών 

και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή 

ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.  

 

Β. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά  

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της ανωτέρου παραγράφου Α. «Φυσικά 

πρόσωπα».  

2. Τονίζεται ότι κατά την υποβολή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ), είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 

οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων 

που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του 

οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή 

το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα 

για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. 

3. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω 

ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριμένα:   

3.1. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας 

Περιορισμένης Ευθύνης  (Ε.Π.Ε.): 

3.1.1. ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων 

3.1.2. ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας 

3.1.3. Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια 

αρχή. 

3.1.4. Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, 

από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο 

νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 

3.1.5. Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής σε Διαγωνισμούς και 

εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά.   
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3.2. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε ή Ε.Ε ή 

Ι.Κ.Ε): 

3.2.1. Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού 

σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του 

τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας. 

3.2.2. Πιστοποιητικό περί  μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή 

3.3. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:  

Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά 

με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία 

προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα 

οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα 

προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι 

λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. Σε 

περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, 

αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του 

υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, 

και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο.  

 

Γ. Συνεταιρισμοί   

1. Kατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό 

στοιχεία Α και Β καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισμός 

λειτουργεί νόμιμα.   

Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις 

υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού.  

 

Δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά  

1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε  προμηθευτή, που 

συμμετέχει στην ένωση. 

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) οι 

ανωτέρω δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών 

προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του 
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γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην 

εκάστοτε προκήρυξη.  

 

1.3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό  σφραγισμένο 

φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επισημαίνεται 

ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της 

οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS 

φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων  κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο 

μέχρι το τελευταίο και θα είναι στην ελληνική γλώσσα.  

Επισημαίνεται ότι η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, 

σχετικό Φύλλο Συμμόρφωσης. Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς με τις 

απαιτήσεις της παρούσας περιγραφής. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια 

όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις σε σχέση με τα αναφερόμενα στην παρούσα 

περιγραφή. Ο προμηθευτής θα πρέπει να απαντά στην περιγραφή παράγραφο προς 

παράγραφο και είδος προς είδος. 

 

1.3.3. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε ξεχωριστό 

σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

1.4. Επισημαίνουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα. 

1.4.1. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς 

θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

1.4.2. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του 

μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα 

και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις 

λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

1.4.3. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 

συμφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη 

«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να 

λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της 
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πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που 

καλύπτει τεχνικά ή Εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

1.4.4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 

υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει 

την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε  αυτήν  

διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 

προσφορών. 

1.4.5. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127 του Ν. 

4412/2016 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, 

θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή 

πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να 

αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της 

διακήρυξης δεν κωλύει τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό.  Μετά την κατάθεση της προσφοράς, 

επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις 

μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε 

κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις 

διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο 

εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το 

αρμόδιο όργανο.   

1.4.6. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε 

αυτούς, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

1.4.7. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να 

κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην 

Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά. 

1.4.8. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα 

περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 

Διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η 

αποστολή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο 

θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας 
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διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο 

φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία. 

1.4.9. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες 

προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του 

παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

1.4.10. Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν την 

διενέργεια του Διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια 

όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της 

εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου 

να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερομένη 

διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που 

υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα. 

1.4.11. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας παραλαβής & αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που 

ορίζεται από την διακήρυξη. 

1.4.12. Η παραλαβή & αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή 

Παραλαβής  & Αποσφράγισης των προσφορών. 

1.4.13. Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, 

λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που 

προσφέρθηκαν. 

1.5. Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

1.5.1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 

μονογράφονται από την Επιτροπή η πρώτη και η τελευταία σελίδα της προσφοράς ή των 

τμημάτων αυτής.  

1.5.2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά  μονογράφονται, 

από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο 

ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται  από την Επιτροπή και παραδίδεται με τα άλλα 

δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά στην Υπηρεσία, προκείμενου να αποσφραγισθεί 

την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως. 

1.6. Στάδια ενεργειών: 

1.6.1. Κατ' αρχήν αποδοχή προσφορών: Αρχικώς η Υπηρεσία αξιολογεί τα υποβληθέντα από 

τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις δικαιολογητικά (παρ. 2, άρθρο 79 του Ν. 4412/2016), που 
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αναφέρονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους των γενικών όρων της Δ/ξης, προκειμένου 

να καταλήξει στις κατ' αρχήν αποδεκτές υποβληθείσες προσφορές. 

1.6.2. Τεχνική αξιολόγηση προσφορών: Το τεχνικό μέρος των κατ' αρχήν αποδεκτών 

προσφορών διαβιβάζεται στην αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού προκειμένου αυτή να 

γνωμοδοτήσει ποιες από τις κατ' αρχήν αποδεκτές προσφορές, είναι και τεχνικά αποδεκτές. 

1.6.3. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών: Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 

παραπάνω σταδίων, η Υπηρεσία προβαίνει στην αποσφράγιση του οικονομικού μέρους των κατ' 

αρχήν και τεχνικά αποδεκτών προσφορών. 

1.6.4. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 

αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί. 

1.6.5. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά 

επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού (στους δικαιούχους).  

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση όπου όλες οι υποβληθείσες προσφορές κρίνονται ως 

αποδεκτές κατά τα δύο προηγούμενα στάδια ενεργειών (αξιολόγηση δικαιολογητικών 

συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) τότε, κατά την κρίση της επιτροπής, και σε εφαρμογή 

της παρ. 4 του αρ. 117 του Ν. 4412/2016, η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών μπορεί 

να γίνει κατά την ίδια συνεδρίαση. 

 

1.7. Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Ο οικονομικός φορέας (προσωρινός ανάδοχος) στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 

οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα δικαιολογητικά τα οποία 

αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 103 του 

Ν.4412/2016 και συγκεκριμένα: 

1.7.1.  Απόσπασμα μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της – κατά 

την παράγραφο 4 – έγγραφης και ηλεκτρονικής ειδοποίησης,  όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 

του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του 

αρ. 73, και πιο συγκεκριμένα ότι δεν έχουν καταδικασθεί για: 
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 

κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, 

για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 

54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 

48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 

2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 

την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 

την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215). 
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Διευκρινίζεται ότι το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου,  αφορά: 

• τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE 

• τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το νοµικό 

πρόσωπο είναι Α.Ε.  

• τα μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε περίπτωση Συνεταιρισμών 

• και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του. 

 

1.7.2. Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, κατά την ημερομηνία 

της έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης. 

1.7.3. Όσον αφορά την παράγραφο 4, περίπτωση β' του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται 

από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου  πριν από την 

κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 6 έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης. 

1.7.4. Για την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, Πιστοποιητικό 

από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, 

από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

Αν το κράτος-μέλος ή η χώρα του οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τα έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή το πιστοποιητικά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 

περιπτώσεις 1.7.1 – 1.7.4  (όπως αυτά αναφέρονται και στις παραγράφους 1 και 2 και στην 

περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73), τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
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αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

1.7.5. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 του άρθρου 75, 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 

Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού 

φορέα σε αυτό. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια 

διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

1.7.6.  Στην περίπτωση Ένωσης Οικονομικών φορέων, όπου υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα 

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην Ένωση. 

 

1.8. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο 

αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 

 

1.9. Επισημαίνεται ότι: 

1.9.1. Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων 

ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης 

1.9.2. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Δ\ξης δεν θα 

απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους 

απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή. 

1.9.3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

1.9.4. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε 

ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. 

Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται 

υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

1.9.5. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 





26 
 

1.9.6. Οι Υποψήφιοι Προμηθευτές δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή 

μέρος αυτής, μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος αυτής αποσυρθεί, ο 

διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 

• Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής (εάν απαιτείται) χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική 

ενέργεια. 

2. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

2.1. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά 

παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή 

εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

2.2. Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας τηρεί τις 

υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 

και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 

οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. 

 

3. Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ  

3.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 

μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των 

εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση. 

3.2. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής  

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται για τον παρόντα Διαγωνισμό. 

3.3. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  
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Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι 

να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης 

χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α, εφόσον το ύψος της Σύμβασης υπερβαίνει το ποσό των 

20.000,00€, χωρίς ΦΠΑ. 

-Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής  καλής εκτέλεσης της προς 

υπογραφή σύμβασης πρέπει να έχει χρόνο λήξης τουλάχιστον τρεις (3) μήνες επιπλέον 

της ετήσιας διάρκειας ισχύος της Σύμβασης. 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα παρατείνεται αναλόγως και θα 

αντικαθίσταται με νέα,  σε περίπτωση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των ειδών. 

3.4. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης      

τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει 

να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα. 

3.5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

 

4. ΤΙΜΕΣ 

4.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. 

4.1.1. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 

4.1.1.1.1. Τιμή ανά είδος με κρατήσεις μη συμπ/νου Φ .Π .Α. 

4.1.1.1.2. Ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που 

αναφέρεται εσφαλμένος Φ. Π. Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).  

Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π. Α. θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών 

4.1.2. Τιμή με κρατήσεις μη συμπ/νου ΦΠΑ, ως άθροισμα των επιμέρους ποσοτήτων 

και τιμών των ειδών 

Σημειώνεται ότι η ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου θα γίνει για το σύνολο της ζητούμενης 

ποσότητας ανά είδος. 

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 

νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4.2. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά 

ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό 

σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν τo τρίτο δεκαδικό ψηφίο 

είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 
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4.3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4.4. Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

4.5. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται 

λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα 

ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις 

σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας, όπως αυτά ορίζονται και στα αρ. 88-

89 του Ν.4412/2016. 

4.6. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 

για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν 

αυτά. 

  

5.    ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή αυτής, με δικαίωμα 

δίμηνης παράτασης ως προς την ολοκλήρωση (απορρόφηση) του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου. 

 

6.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

6.1. Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ανακοίνωση στον 

ενδιαφερόμενο της κατακυρωτικής απόφασης. 

6.2. Υπεύθυνη για την ορθή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης είναι η  7η Υ.ΠΕ. Κρήτης.   

                               

7.  ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του 

αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016. 

 

8.   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που  προβλέπεται 

από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.  
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9.   ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ Ή ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

9.1. Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της 

αρμόδιας επιτροπής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς 

τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 - 105 του Ν. 

4412/216. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Προμηθευτή, η 

Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνον 

αποδεικτικό χαρακτήρα. 

9.2. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 όπως αυτό έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγηση του, 

μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη 

ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για 

διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μεχρι 100.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στην 

περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για 

κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθορισμένου από τα έγγραφα της σύμβασης 

ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 

Όπως στο άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, αξιολογούνται μόνο οι 

προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές 

και τους όρους της διακήρυξης.      

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός  από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016,  ο προμηθευτής θα βαρύνεται και 

για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κλπ από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση 

της σχετικής σύμβασης.      

2. Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη ισχύουν τα αναφερόµενα στον Ν. 4412/2016 που 

την διέπει.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού 

των ευρώ………………………………………………………………4  , υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, 
εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, 

σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της 

σύμβασης8)   ή  μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας 

ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση 
εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε 

το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

                                                 
1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

2
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

3
  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 

4
  Όπως υποσημείωση 3. 

5
  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική 

σύμβαση. 
6
  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 

7
  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

8
  Σύµφωνα µε το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 

µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να 
παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9  Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 

θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και 
κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ, «ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ –CPV 30192300-4» (ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ, 

TONER, ΤΥΜΠΑΝΑ-DRUM) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

 • Τα προσφερόμενα είδη να ΓΝΗΣΙΑ ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ (συμβατά) ή ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ.  

• Τα προσφερόμενα είδη να είναι καινούρια, αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση  

• Να μην είναι αναγομωμένα (REFILLED)  

Με τους παραπάνω όρους εννοούμε:  

ΓΝΗΣΙΑ = τα γνήσια εργοστασιακά αυθεντικά προϊόντα των κατασκευαστριών εταιρειών των 

μηχανημάτων (original)  

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ (συμβατά)= ισοδύναμα προϊόντα (που πληρούν όλες τις προδιαγραφές) τρίτων 

κατασκευαστών, τα οποία κυκλοφορούν νόμιμα στην ελληνική αγορά και δεν παραβιάζουν 

οποιαδήποτε διάταξη περί πατεντών.  

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ = ανακατασκευασμένα που αποσυναρμολογούνται, καθαρίζονται 

πλήρως, υπόκεινται σε ηλεκτρονικό και μηχανολογικό έλεγχο, αντικαθιστώνται τα 

φθαρμένα εξαρτήματα και επανασυναρμολογούνται.  

ΕΙΔΙΚΑ  

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:  

• Σε περίπτωση που προσφερθούν είδη διαφορετικού κατασκευαστή από αυτόν του 

μηχανήματος για τον οποίο προορίζονται, δηλ. ισοδύναμα ή ανακατασκευασμένα τότε 

απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α΄75 του προσφέροντος ότι:  

Έχει πιστοποίηση  

o ISO 9001:2008 ή ισοδύναμη ή ανώτερη και  

o ISO 14001:2004 ή ισοδύναμη ή ανώτερη (περί φιλικότητας του περιβάλλοντος) 

Συνημμένα, απαιτείται επίσης να προσκομιστούν  αντίγραφα των εν λόγω πιστοποιήσεων. 

 

Η πιστοποίησης ISO 9001 πρέπει να αφορά τόσο τον προσφέροντα όσο και το εργοστάσιο 

παραγωγής εάν αυτά είναι διαφορετικά.  





32 
 

Για όλα τα είδη που περιέχουν γραφίτη και μελάνι (laser toner και inkjet) απαιτείται ως 

απαράβατος όρος με ποινή αποκλεισμού -έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή των ειδών 

ότι παρέχει φύλλα δεδομένων ασφαλείας MSDS (Material Safety Data Sheet) όπως 

περιγράφεται στην οδηγία 67/548/EEC της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επικίνδυνες ουσίες.  

• Για  τα προσφερόμενα είδη που δεν αναφέρεται αριθμός σελίδων (εκτύπωσης),  να 

προσφέρεται ο κωδικός μελανιού με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα (αριθμός σελίδων) 

σύμφωνα με το πρότυπο ISO /IEC 19752 (μονόχρωμα toner), ISO /IEC 24711(έγχρωμα 

μελανοδοχεία), ISO /IEC 19798 (έγχρωμα toner).  

• Σε περίπτωση που προσφερθούν ανακατασκευασμένα TONER τότε απαιτείται, επί ποινή 

αποκλεισμού, έγγραφη βεβαίωση του προσφέροντος ότι έχει πραγματοποιήσει την 

συνολική διαδικασία αποσυναρμολόγησης, ηλεκτρονικού και μηχανολογικού ελέγχου, 

αντικατάστασης όλων των φθαρμένων εξαρτημάτων, εσωτερικό καθάρισμα από τα 

υπολείμματα παλιού γραφίτη επαναγέμιση με αποφόρτιση από το στατικό ηλεκτρισμό του 

TONER και επανασυναρμολόγησής του.  

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ  

Εφόσον κάποιο από τα προσφερόμενα είδη αποδειχτεί ελαττωματικό, θα αντικατασταθεί 

άμεσα με νέο αρίστης ποιότητας χωρίς οικονομική επιβάρυνση του φορέα. Τα αναλώσιμα 

υλικά που τυχόν βρεθούν είτε κατά τον έλεγχο παραλαβής είτε μετέπειτα κατά την περίοδο 

χρήσης τους ακατάλληλα, με αποτέλεσμα :  

Α) ποιότητα εκτύπωσης μη ισάξια του αυθεντικού  

Β) κακή ή/και παντελή έλλειψη εκτύπωσης  

Γ) να μην αναγνωρίζονται από το μηχάνημα για το οποίο προορίζονται  

Δ) μικρότερο αριθμό εκτυπώσεων από τον αριθμό που προβλέπεται από τα αντίστοιχα ISO 

(αριθμού σελίδων εκτύπωσης) 

θα αντικαθίστανται άμεσα με νέα αρίστης ποιότητας χωρίς οικονομική επιβάρυνση του 

φορέα. Εάν αποδειχτούν ελαττωματικά περισσότερο από το 15% της ποσότητας του 

συγκεκριμένου κωδικού, θα αντικατασταθεί άμεσα όλη η ποσότητα του συγκεκριμένου 

κωδικού – και τα ελαττωματικά είδη και η λοιπή ποσότητα - με νέα προϊόντα, χωρίς 

οικονομική επιβάρυνση του φορέα.  

• Εφόσον προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε εκτυπωτικό μηχάνημα του φορέα από τη χρήση 

ισοδύναμων (συμβατών) αναλωσίμων (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.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
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Τα υλικά θα παραδίδονται συσκευασμένα: Οι εσωτερικές συσκευασίες θα είναι αεροστεγώς 

κλεισμένες. 

 Όλα τα προϊόντα θα πρέπει επίσης να έχουν προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής, το οποίο να 

αφαιρείται πριν από τη χρήση. 

Στις εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφονται:  

α) η συμβατότητα τύπου – μοντέλο  

β) τα μοντέλα (οι τύποι) των εκτυπωτών για τα οποία προορίζεται  

γ) η ημερομηνία λήξης ή εναλλακτικά, η ημερομηνία κατασκευής και η χρονική διάρκεια του 

προϊόντος  

δ) Επιπλέον στη συσκευασία θα αναγράφεται με σαφήνεια ο κατασκευαστής του προϊόντος  

εργοστάσιο παραγωγής, χώρα και επωνυμία 

 Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά την 

ημερομηνία παράδοσης και θα παρέχεται εγγύηση :  

• Καλής λειτουργίας (2 έτη) 

• Αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων  

• Αποκατάσταση βλάβης εκτυπωτή εφόσον αποδειχθεί ότι προήλθε από την κακή ποιότητα 

αναλωσίμου.  

• Για τις μελανοταινίες, οι προμηθευτές υποχρεούνται κατά την παράδοση να 

προσκομίσουν επιστολή του εργοστασίου κατασκευής, η οποία θα βεβαιώνει ότι οι 

μελανοταινίες είναι καινούργιες και ότι η μελάνωση τους έγινε σε χρονικό διάστημα το 

πολύ έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης, η δε ημερομηνία θα αναγράφεται 

πάνω σε κάθε κουτί . Οι μελανοταινίες πρέπει να έχουν προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής, 

το οποίο να αφαιρείται πριν από τη χρήση και να αναφέρεται το μήκος της ταινίας στη 

συσκευασία .  

ΓΕΝΙΚΑ  

• Η ποιότητα εκτύπωσης καθώς και η διάρκεια του (ο αριθμός εκτυπώσεων του ισοδύναμου 

προϊόντος), να συμφωνούν με τις προδιαγραφές του γνήσιου του κατασκευαστή. Σε 

περίπτωση που διαπιστωθεί αριθμός εκτυπώσεων μικρότερος κατά 15% σε σχέση με τις 

προδιαγραφές, θα αντικατασταθεί όλη η υπό προμήθεια ποσότητα του προσφερόμενου 

είδους.  

• Όλα τα επιμέρους εξαρτήματα του προϊόντος που είναι αντικαταστάσιμα να είναι 

καινούρια, εφάμιλλης ποιότητας με τα original (π.χ. OPC drums, wiper blades, doctor blades, 

PCR rollers, magnetic rollers, Chips, seals, clips, transfer belt, fuser unit, waste toner bottle, 

intermediate transfer unit, maintenance kit). O γραφίτης να είναι υψηλής ποιότητας ο 

οποίος έχει ελέγχει έτσι ώστε να ταιριάζει απόλυτα με την ανθεκτικότητα του τυμπάνου.  

• Για τα toner να αναγράφεται ο αριθμός σελίδων που τυπώνει με ποσοστό κάλυψης 5% με 

βάση το ISO/IEC 19752 για τα μαυρόασπρα και με βάση το ISO 19798 για τα έγχρωμα. Για τα 
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inkjet να αναγράφεται ο αριθμός των σελίδων που τυπώνει με βάση το ISO/IEC 24711με 

κάλυψη 5% και να δοθούν στοιχεία για την ποσότητα του περιεχομένου τους (να 

αναγράφεται η περιεκτικότητα σε ml).  

• Τα προϊόντα να κυκλοφορούν νόμιμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην 

προσκρούουν / παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα των εταιρειών – κατασκευαστών των 

εκτυπωτών (πατέντες).  

• Κατά την τεχνική αξιολόγηση η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα έχει τη 

δυνατότητα να ζητήσει από τις εταιρείες την κατάθεση δείγματος των προσφερόμενων 

ειδών, όπου αυτή κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλόλητας 

των ειδών. Η κατάθεση δείγματος θα ζητηθεί εγγράφως από την αρμόδια επιτροπή και τότε 

ο διαγωνιζόμενος οφείλει εντός πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση να τα προσκομίσει. 

Στην περίπτωση που η επιτροπή κρίνει με αιτιολογημένες αποδείξεις, ότι το δείγμα που 

κατατέθηκε από την εταιρεία δεν πληροί όλους τους τεχνικούς όρους τότε η επιτροπή θα 

απορρίπτει το συγκεκριμένο είδος και θα αξιολογεί την αμέσως καλύτερη τεχνική 

προσφορά.  

• Στην τεχνική προσφορά να αναφέρεται με σαφήνεια ο κατασκευαστής των αναλωσίμων 

(εργοστάσιο παραγωγής, χώρα και επωνυμία). 

 • Όταν οι προσφέροντες δεν κατασκευάζουν τα προσφερόμενα είδη σε δικό τους 

εργοστάσιο πρέπει να επισυνάψουν υπεύθυνη δήλωση του  νομίμου εκπροσώπου του 

εργοστασίου παραγωγής με την οποία να δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της 

προμήθειας με όλα τα ζητούμενα χαρακτηριστικά σε περίπτωση κατακύρωσης στον 

προμηθευτή – αντιπρόσωπο υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση. Μετά την 

υποβολή της προσφοράς δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου παραγωγής όπως 

δηλώθηκε.  

• Να δίδονται στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, τηλέφωνο) του υπευθύνου της εταιρείας 

παραγωγού των αναλωσίμων με τον οποίο διατηρεί το δικαίωμα ο φορέας να 

επικοινωνήσει για την επαλήθευση οποιονδήποτε τεχνικών στοιχείων των προσφερομένων 

ειδών όσο και για την επαλήθευση της εκτέλεσης των σταδιακών παραγγελιών του φορέα 

κατά την διάρκεια της σύμβασης. Σε περίπτωση αδυναμίας επαλήθευσης οποιουδήποτε 

δηλωμένου στοιχείου (τεχνικού ή άλλου), ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να καταστήσει τον 

προμηθευτή έκπτωτο με όλες τις νόμιμες συνέπειες.  

• Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμόρφωση τους με τις παραπάνω 

απαιτήσεις, όπως αυτές περιγράφονται και οι οποίες θα συμπεριληφθούν ως όροι της 

σύμβασης που θα υπογραφεί. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
"7η  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ " 

 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:  

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ:  

ΕΙΔΟΣ: «ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ  (CPV30192300-4 )» 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ:  

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 7Η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ 

ΥΓΕΙΑΣ) 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ:  

 

Στο Ηράκλειο, σήμερα …………………………….. στο Τμήμα προμηθειών της 7ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ,  οι υπογεγραμμένοι α) Η "7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ" που έχει 

την έδρα της στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός 3ο χλμ Εθν. Οδού Ηρακλείου – Μοιρών, 71500 Ηράκλειο 

Κρήτης, Τ.Θ 1285,  ΤΗΛ : 2813404424 , FAX : 2813404460 , Ε-mail:supplies@hc-crete.gr,  Α.Φ.Μ: 

999161778 Δ.Ο.Υ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και εκπροσωπείται νόμιμα από την Διοικήτρια κα Μαυρομμάτη 

Ελένη και β) ………………………., νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας …………………………, Δ/νση: 

…………………….. τηλ. …………….., Φ.Α.Χ. …………… Α.Φ.Μ: ………………… Δ.Ο.Υ: …………………,  

συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής : 

Με την με αριθ. ……………./…….-……20…… απόφαση  της Διοικήτριας της 7ης  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ κατακυρώθηκε η προμήθεια των ειδών ως αυτή περιγράφεται  αναλυτικά 

στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης στην εταιρία ……………………..…………… 

Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Δημόσιου Ανοικτού Συνοπτικού 

Διαγωνισμού που διενεργήθηκε σύμφωνα με τους όρους της  Δ/ξης  με αριθ. ……………… με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 

τιμής, σύμφωνα και με τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής. 
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Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά 

του, αναθέτει στον δεύτερο, ονομαζόμενο στο εξής Προμηθευτή, την εκτέλεση της προμήθειας  ως 

αυτή περιγράφεται  αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης, η οποία του κατακυρώθηκε 

σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, τον Ν. 3329/05 “Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης”, το Ν. 3527/2007 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ Νομικών προσώπων εποπτευόμενων 

από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το Ν.3580/2007 

«Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

άλλες διατάξεις» και λοιπές ισχύουσες.      

ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ-ΤΙΜΗ 

Τα υπό προμήθεια είδη αναγράφονται αναλυτικά στον επισυναπτόμενο πίνακα ειδών - τιμών. 

Οι προμήθειες των ειδών, γίνονται με γραπτές παραγγελίες (fax) και σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

τηλεφωνικά σύμφωνα με τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων  Υγείας  της 7ης ΥΠΕ 

Κρήτης.  

Το Δελτίο Παραγγελίας μαζί με το Τιμολόγιο ή το Δελτίο Αποστολής του Προμηθευτή, αποτελούν 

υποχρεωτικά και απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα για την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Παραλαβής 

και Δελτίου Εισαγωγής. 

Οποιαδήποτε παραγγελία που έχει δοθεί σε Προμηθευτή και δεν έχει τηρηθεί η παραπάνω 

διαδικασία δεν αφορά ούτε δεσμεύει την 7η ΥΠΕ Κρήτης. 

 

ΕΙΔΟΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

 
 

  

 
   

ΣΥΝΟΛΟ     

 

Η κατανοµή της παραπάνω δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 1281 του προϋπολογισµού της 

Κεντρικής Υπηρεσίας, των Κέντρων Υγείας, θα είναι ως ακολούθως: 

Προϋπολογισµός για την Κεντρική Υπηρεσία                       : …………€  συµπ/νου ΦΠΑ 

Προϋπολογισµός για τα Κέντρα Υγείας                                 : …………€  συµπ/νου ΦΠΑ 

Σύνολο                                                                                   : ………….€ συµπ/νου ΦΠΑ 
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Οι κρατήσεις που αναλογούν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω τιμές. Η παραπάνω δαπάνη θα 

γίνει σε βάρος του ΚΑΕ 1281 του προϋπολογισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων  

Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης.         

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της Σύμβασης, με 

δικαίωμα δίμηνης παράτασης ως προς την ολοκλήρωση (απορρόφηση) του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου. 

Η σύμβαση διακόπτεται αυτοδίκαια και ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του Προμηθευτή, 

στην περίπτωση που συναφθεί σύμβαση από την  Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, ή άλλο κρατικό 

Φορέα ή υπάρξουν άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να τηρήσει τα αναφερόμενα στην έγγραφη Τεχνική του 

Προσφορά (αρ. πρωτ. ………………/……..-……..-2018),  η  οποία αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσης σύμβασης και τις τεχνικές προδιαγραφές της με αρ. …………………/…-…-2018 Διακήρυξης 

της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.      

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Τα παραπάνω είδη θα παραδοθούν, τμηματικά, από τον Προμηθευτή μετά από έγγραφη 

παραγγελία της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, με βάσει την ισχύουσα σ’ αυτό διαδικασία, με ευθύνη και 

μέριμνα του Προμηθευτή ως άρθρο 1 και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) εργασίμων 

ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας,  στην Κεντρική Αποθήκη της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης,  στη 

διεύθυνση: 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου-Μοιρών, ΤΚ: 71500 περιοχή Εσταυρωμένου, 

Ηράκλειο Κρήτης.  

Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτιολόγησης από τον προμηθευτή με τη 

σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.  

Η τιμολόγηση των ειδών θα γίνει στα στοιχεία: 

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, 3Ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ, ΑΦΜ: 

999161778, ΔΟΥ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, με την ένδειξη «Για τα Κέντρα Υγείας» ή «Για την Κεντρική 

Υπηρεσία». 
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ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ - ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την προς τούτο ορισθείσα 

επιτροπή της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, εντός δέκα (10) ημερών από την παράδοση τους σε αυτή.  

-Τονίζεται ότι εφόσον κάποιο από τα προσφερόμενα είδη αποδειχτεί ελαττωματικό, θα 

αντικατασταθεί άμεσα με νέο αρίστης ποιότητας χωρίς οικονομική επιβάρυνση του φορέα. Τα 

αναλώσιμα υλικά που τυχόν βρεθούν είτε κατά τον έλεγχο παραλαβής, είτε μετέπειτα κατά την 

περίοδο χρήσης τους ακατάλληλα, με αποτέλεσμα:  

Α) ποιότητα εκτύπωσης μη ισάξια του αυθεντικού  

Β) κακή ή/και παντελή έλλειψη εκτύπωσης  

Γ) να μην αναγνωρίζονται από το μηχάνημα για το οποίο προορίζονται  

Δ) μικρότερο αριθμό εκτυπώσεων από τον αριθμό που προβλέπεται από τα αντίστοιχα ISO 

(αριθμού σελίδων εκτύπωσης) 

θα αντικαθίστανται άμεσα με νέα αρίστης ποιότητας χωρίς οικονομική επιβάρυνση του 

φορέα. Εάν αποδειχτούν ελαττωματικά περισσότερο από το 15% της ποσότητας του 

συγκεκριμένου κωδικού, θα αντικατασταθεί άμεσα όλη η ποσότητα του συγκεκριμένου κωδικού 

– και τα ελαττωματικά είδη και η λοιπή ποσότητα - με νέα προϊόντα, χωρίς οικονομική 

επιβάρυνση του φορέα.  

- Επίσης, εφόσον προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε εκτυπωτικό μηχάνημα του φορέα από τη 

χρήση ισοδύναμων (συμβατών) αναλωσίμων (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.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει κατά μέγιστο εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή του 

σχετικού τιμολογίου, ως κείμενη νομοθεσία, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

του είδους .    

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν  τα όσα  αναφέρονται στο 

άρθρο 200 του Ν. 4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  1 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης η εταιρία κατέθεσε την με αριθμό …………………….   

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας ……………………… , ποσού των ………………….ευρώ 

(5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς τον ΦΠΑ), ισχύος τουλάχιστον τρεις (3) μήνες επιπλέον 

της ετήσιας διάρκειας ισχύος της Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016,  ο ανάδοχος θα βαρύνεται και 

για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στην 7η ΥΠΕ Κρήτης από τη μη εκτέλεση ή κακή 

εκτέλεση της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 

με αρ. …………….. Διακήρυξης.   

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ 

Εκτός των νόμιμων και συμβατικών απαγορεύσεων απαγορεύεται στον Προμηθευτή να 

εκχωρήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση 

απορρέει από την παρούσα σύμβαση.  

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι 

Α.Ε. διαχειρίσεις απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν.1905/90. 

Στις περιπτώσεις που ο Προμηθευτής έχει συνάψει εκχώρησης των τιμολογίων του και εκδοθεί 

ένταλμα και επιταγή στο όνομα του προμηθευτή, υποχρεούται ο ίδιος  να αποδώσει τα ποσά των 

τιμολογίων που έχει εισπράξει και είναι εκχωρημένα στις τράπεζες και στις Α.Ε διαχείρισης 

απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, με τους οποίους έχει 

συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης. 

 

ΆΡΘΡΟ 10 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για 

την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

                                                 
1
 Εφόσον η αξία της σύμβασης είναι ανώτερη των 20.000,00 μη συμπ/νου ΦΠΑ 
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περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X 

του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. 

Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, 

παροχή διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κλπ γίνεται και αποδείχνεται μόνο 

έγγραφα αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης. 

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια 

της πόλης του Ηρακλείου. 

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους, σε δυο  πρωτότυπα. Ένα από τα παραπάνω 

πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκε στο αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της 7ης  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ και το άλλο πήρε ο Προμηθευτής ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για 

λογαριασμό του. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

          Για την 7η  ΥΠΕ  ΚΡΗΤΗΣ                                                            ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

                    Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ   

 

 

             ΕΛΕΝΗ Ε. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ 




