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ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόµενους 

ΘΕΜΑ: ∆ιακήρυξη υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προµήθειας µε τίτλο:   Προµήθεια γραφικής 
ύλης, φωτοαντιγραφικού, µηχανογραφικού χαρτιού, αναλωσίµων υλικών Η/Υ και υλικών 
πολλαπλών εκτυπώσεων (τόνερ εκτυπωτών), διάρκειας ενός έτους για την εταιρία ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε. Κωδ.Αναφοράς 5495 

 Η Εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (ΕΟΑΕ) προτίθεται να αναθέσει, σύµφωνα µε την απόφαση 
895/5/22.04.2016 Απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας  της ΕΟΑΕ, την Προµήθεια  του θέµατος, 
προϋπολογισµού 59.000 €, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σύµφωνα µε την ισχύουσα διαδικασία 
προµηθειών της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε». Για την επιλογή του Προµηθευτή θα διενεργηθεί διαγωνισµός µετά 
από δηµοσίευση της εν λόγω  ∆ιακήρυξης υποβολής προσφοράς στην ιστοσελίδα της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε». Τα αποφαινόµενα όργανα της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» καθορίζονται από τις υπ’ αριθµ. 610/2/24.03.10, 
768/1/17.04.13, 869/1/21.05.2015 και 882/3/16.10.2015 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Εταιρείας περί αποφαινοµένων οργάνων, τα οποία µπορούν να µεταβάλλονται µε νεότερες αποφάσεις, 
ακόµη και κατά τη διάρκεια της προµήθειας χωρίς εκ του λόγου αυτού ο ∆ιαγωνιζόµενος ή ο τελικά 
επιλεγείς Προµηθευτής να µπορεί να προβάλει οποιαδήποτε αντίρρηση ή αξίωση.    

 Τα αντίστοιχα CPV της παρούσας προµήθειας είναι τα εξής: CPV 30192700-8: Γραφική Ύλη µε ενδεικτική 
προϋπολογιζόµενη αξία 11.000, 30197642-8 Φωτοαντιγραφικό και ξηρογραφικό χαρτί µε ενδεικτική 
προϋπολογιζόµενη αξία 13.000€, 30234700-5 “Μαγνητικές ταινίες για µέσα αποθήκευσης” µε ενδεικτική 
προϋπολογιζόµενη αξία 4.000€ και 30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεοµοιοτυπίας µε 
ενδεικτική προϋπολογιζόµενη αξία 31.000€. Σχετικό Α∆Α Ανάληψης Υποχρέωσης:73ΑΚ46Ψ8ΟΝ-ΓΓ3                    
Σχετικό Α∆Α Έγκρισης ∆απάνης: 678Ε46Ψ8ΟΝ-Φ1Θ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Άρθρο 1: Τρόπος Υποβολής Φακέλου Συµµετοχής - Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των 
φακέλων συµµετοχής 

Άρθρο 2: ∆ιαδικασία Αποσφράγισης φακέλων συµµετοχής – Πρακτικό -Ενστάσεις 

Άρθρο 3: Ολοκλήρωση – Ακύρωση – Μερική επανάληψη – Ανάθεση  

Άρθρο 4: Υπογραφή Προµήθειας  

Άρθρο 5: Τεύχη του ∆ιαγωνισµού - Συµβατικά τεύχη 

Άρθρο 6: Εφαρµοστέα Νοµοθεσία – ∆ηµοσιότητα – Κριτήριο Ανάθεσης της Προµήθειας 

Άρθρο 7: Αντικείµενο Προµήθειας – Προϋπολογισµός - Χρονική ∆ιάρκεια  

Άρθρο 8: Προσφορές – Χρόνος Ισχύος των Προσφορών 

Άρθρο 9: Αµοιβή Προµηθευτή - Πληρωµές 

Άρθρο 10: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στην  ∆ιαδικασία  

Άρθρο 11: Προϋποθέσεις καταλληλότητας της προσωπικής κατάστασης Προσφερόντων 

Άρθρο 12: Προϋποθέσεις καταλληλότητας της επαγγελµατικής  κατάστασης Προσφέρονταν 

Άρθρο 13: Περιεχόµενο φακέλου συµµετοχής 

Άρθρο 14: ∆ιαδικασία εκτέλεσης της Προµήθειας – Προσωπικό – Ανεξαρτησία Προµηθευτή - Επίβλεψη 

Άρθρο 15: Υποκατάσταση – Υπεργολαβία – Εκχώρηση 

Άρθρο 16: Εµπιστευτικότητα – Εχεµύθεια  

Άρθρο 17: Λήξη – Παραλαβή του αντικειµένου της - Λύση - Καταγγελία της προµήθειας - Επίλυση ∆ιαφορών  

Άρθρο 18: Λοιποί όροι 
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Άρθρο 1: Τρόπος Υποβολής Φακέλου Συµµετοχής - Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των 

φακέλων συµµετοχής 
1.1 Οι Φάκελοι Συµµετοχής υποβάλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν πρόσφορο οι προσφέροντες, αρκεί 

να περιέλθουν στο πρωτόκολλο της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» (ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε., 6ο χιλ. Θεσσαλονίκης – 
Θέρµης Τ.Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), το αργότερο µέχρι την Πέµπτη, 30 Ιουνίου 2016 και ώρα 
11.00 π.µ. 

 Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια του περιεχοµένου των φακέλων µέχρι την 
παραλαβή τους, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών και οι προσφέροντες φέρουν 
αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους. Ρητώς αποκλείεται η παραλαβή µε 
ευθύνη της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» των φακέλων και λοιπών εγγράφων από τα κατά τόπους καταστήµατα 
ταχυδροµικών εταιρειών.  

1.2 Η προθεσµία υποβολής των φακέλων συµµετοχής λήγει την Πέµπτη, 30 Ιουνίου 2016 και ώρα 11.00 
π.µ. 

1.3 Αποδεκτές είναι οι προσφορές που θα έχουν φθάσει έγκαιρα στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής 
µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Η ηµεροµηνία (και ώρα) αυτή 
αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχοµένων της Αναθέτουσας Αρχής. Καθυστέρηση λόγω 
ανωτέρας βίας δεν αναγνωρίζεται για τη µη έγκαιρη υποβολή της προσφοράς. 

1.4 Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της παραγράφου 1.2 δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων, εκτός εκείνων που θα ζητηθούν από την 
Επιτροπή Προµήθειας. 

1.5 Εναλλακτικές ή διορθωµένες προσφορές, αντιπροσφορές ή οποιεσδήποτε προτάσεις που µπορούν να 
χαρακτηριστούν ως αντιπροσφορές, δεν θα λαµβάνονται υπόψη σε κανένα στάδιο της διαδικασίας. 

1.6 Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό υποβάλλεται σε δύο (2) 
πρωτότυπα, εκ των οποίων ένα υποβάλλεται εκτός του Φακέλου Συµµετοχής (για διευκόλυνση της 
υπηρεσίας του Πρωτοκόλλου) και το δεύτερο εντός του υποφακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής. 

 Στην αίτηση θα αναγράφονται τα εξής:  
 I. Ο διαγωνισµός στον οποίο αφορά (τίτλος της Προµήθειας)  

«Προµήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού, µηχανογραφικού χαρτιού, αναλωσίµων υλικών 
Η/Υ και υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων (τόνερ εκτυπωτών), διάρκειας ενός έτους για την εταιρία 
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. Κωδ.Αναφοράς 5495» 
 
  ΙΙ. Το είδος ή τα είδη (Α, Β, Γ, ∆, Ε) για τα οποία ο διαγωνιζόµενος εκδηλώνει 
ενδιαφέρον υποβολής προσφοράς σύµφωνα µε τα ακόλουθα:  

• είδος Α τόνερ εκτυπωτών µε cpv 30125110-5 “ Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές 
τηλεοµοιοτυπίας” (να δηλώνει αν είναι γνήσιο ή συµβατό ή ανακατασκευασµένο) 

• είδος Β τόνερ συσκευών τηλεοµοιοτυπίας / FAX µε cpv 30125110-5 “ Τόνερ για εκτυπωτές 
λέιζερ/συσκευές τηλεοµοιοτυπίας” (να δηλώνει αν είναι γνήσιο ή συµβατό ή ανακατασκευα-
σµένο) 

• είδος   Γ αναλώσιµα υλικά Η/Υ µε cpv 30234700-5 “Μαγνητικές ταινίες για µέσα αποθήκευσης” 
• είδος  ∆ φωτοαντιγραφικού, µηχανογραφικού χαρτιού διαστάσεων Α4, Α3 µε cpv 30197642-8 “ 

Φωτοαντιγραφικό και ξηρογραφικό χαρτί ” 
• είδος   Ε γραφική ύλη µε cpv 30192700-8: “Γραφική Ύλη” 
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής θα ελεγχθούν βάσει της ανωτέρω δήλωσης. 
 

  ΙΙΙ. Στοιχεία του ∆ιαγωνιζόµενου (µεµονωµένου υποψηφίου, ή ένωσης ή κοινοπραξίας) δηλαδή 
την επωνυµία, ταχ. διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, fax, e-mail).  

 Η αίτηση υπογράφεται (κατά περίπτωση) από: 
 τον νόµιµο εκπρόσωπο της διαγωνιζόµενης επιχείρησης, ή τους νόµιµους εκπροσώπους όλων των µελών 
σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας επιχειρήσεων ή τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο σε περίπτωση 
ένωσης ή κοινοπραξίας επιχειρήσεων.  
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1.7 Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας 
υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά 
εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών 
θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσηµα µεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα επί ποινή 
αποκλεισµού. Όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν σε αλλοδαπούς διαγωνιζόµενους και που θα 
κατατεθούν στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε από το αρµόδιο Προξενείο της 
χώρας του ∆ιαγωνιζόµενου, είτε µε την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της 
Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους. 

1.8 Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο, πρέπει να είναι αριθµηµένες και µονογραµµένες από τον 
/ τους νόµιµο / ους Εκπρόσωπο /ους του ∆ιαγωνιζόµενου σε κάθε σελίδα. 

  
Άρθρο 2: ∆ιαδικασία Αποσφράγισης φακέλων συµµετοχής – Πρακτικό - Ενστάσεις 

2.1 Η αποσφράγιση των φακέλων συµµετοχής θα γίνει από την Επιτροπή Προµήθειας, σε δηµόσια 
συνεδρίαση, κατά την ηµέρα και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών την 
Πέµπτη, 30 Ιουνίου 2016 και ώρα 11.30 π.µ., στα γραφεία της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε», στο ισόγειο 
του κτιρίου Μποτζώρλος ΙΙ, στο 6ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Θέρµης. 

 Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισµός την ανωτέρω ηµεροµηνία, λόγω απεργίας ή 
ανωτέρας βίας, θα αναβληθεί για την, µετά την άρση του κωλύµατος, επόµενη εργάσιµη ηµέρα, την 
ίδια ώρα, χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση ή ειδοποίηση.   

 Η  Επιτροπή Προµήθειας της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» συγκροτήθηκε, για την διεξαγωγή της διαδικασίας, και 
συγκεκριµένα λειτουργεί ως  Επιτροπή ∆ιεξαγωγής της ∆ιαδικασίας (έλεγχο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής) και ως Επιτροπή Εισήγησης για την Ανάθεση της προµήθειας (αποσφράγιση οικονοµικών 
προσφορών).  

2.2 Την ορισµένη ηµέρα και ώρα, ως ανωτέρω, η Επιτροπή παραλαµβάνει τους φακέλους που κατατέθηκαν 
στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου της εταιρείας, ελέγχει κατ’ αρχάς την εµπρόθεσµη κατάθεση των Φακέλων 
Συµµετοχής, τους αριθµεί και τους µονογράφει. Στη συνέχεια ελέγχει την υποβολή των οικονοµικών 
προσφορών σε σφραγισµένους φακέλους σύµφωνα µε το άρθρο 13 της παρούσας και αριθµεί και 
µονογράφει όλους τους περιεχόµενους σε αυτούς υποφακέλους των Φακέλων Συµµετοχής. Φάκελοι που 
υποβλήθηκαν εκπρόθεσµα επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν. 

2.3 Έλεγχος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής  
2.3.1 Η Επιτροπή ανοίγει τους υποφακέλους “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής” όλων των Προσφερόντων, 

µονογράφει τα στοιχεία τους και ελέγχει για κάθε έναν την έγκυρη συµµετοχή του, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της παρούσας, δηλαδή την πληρότητα του υποφακέλου “∆ικαιολογητικά Συµµετοχής” και την εκπλήρωση 
των προϋποθέσεων συµµετοχής έναντι των απαιτήσεων της παρούσας διακήρυξης.  

2.3.2 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, η Επιτροπή Προµήθειας µπορεί 
να καλεί εγγράφως τους προσφέροντας ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα 
έγγραφα ή τα δικαιολογητικά του φακέλου δικαιολογητικών συµµετοχής, που έχουν υποβάλει, µέσα σε 
εύλογη προθεσµία. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέροντες 
ή υποψηφίους χωρίς να έχει ζητηθεί από την Επιτροπή Προµήθειας δεν λαµβάνεται υπόψη. 

2.3.3 Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα 
τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, όπως ιδίως παράλειψη µονογραφών, 
διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 
προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς 
από την ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, που δεν επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το 
περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελή σήµανση αντιγράφων που 
εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και µεταφράσεων και λοιπών 
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της προσφοράς από τα 
υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε τον νόµο, τις κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της 
σύµβασης. 

2.3.4 Οι υποφάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και φυλάσσονται 
από την Επιτροπή Προµήθειας. 
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2.3.5 Στο Πρακτικό που θα συνταχθεί, η Επιτροπή Προµήθειας αναφέρει τις προσφορές, την επωνυµία των 
υποψηφίων, και τα λοιπά στοιχεία που απαιτούνται από την παρούσα. 

 Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής προκύψει απόρριψη 
προσφοράς για οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή Προµήθειας τεκµηριώνει στο πρακτικό της τους λόγους 
απόρριψης της προσφοράς. 

2.4 Αποσφράγιση Οικονοµικής Προσφοράς 
 Μετά τη λήξη του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, η Επιτροπή Προµήθειας 
ανακοινώνει τις αποδεκτές Προσφορές και προχωρά στην αποσφράγιση των υποφακέλων των 
οικονοµικών προσφορών που δεν αποκλείστηκαν από το προηγούµενο στάδιο «ελέγχου δικαιολογητικών 
συµµετοχής». Κατόπιν η Επιτροπή τις µονογράφει, ελέγχει την ορθότητα των οικονοµικών προσφορών, 
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, και κατατάσσει τους υποψήφιους κατά σειρά µειοδοσίας.  

2.5 Ολοκλήρωση του Πρακτικού 
 Η Επιτροπή θα συντάξει για όλα τα ανωτέρω, ενιαίο Πρακτικό στο οποίο θα περιγράφονται σε διακριτά 
στάδια, οι ανωτέρω διαδικασίες, τυχόν εισηγήσεις απόρριψης υποψηφίων και η κατάταξη των υποψηφίων 
κατά σειρά µειοδοσίας και προτείνει την ανάθεση της προµήθειας στον Υποψήφιο που προσέφερε τη 
χαµηλότερη τιµή, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας ∆ιακήρυξης. Μετά την ολοκλήρωσή του 
Πρακτικού ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενηµερώνει µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) όλους τους 
διαγωνιζόµενους για τη διάθεση του Πρακτικού και το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων.  

 Σε περίπτωση απόλυτης ταύτισης οικονοµικών προσφορών µπορεί να διενεργηθεί κλήρωση από την 
Αναθέτουσα Αρχή, µετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων και κατόπιν διακήρυξης των υποψηφίων που 
υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές, µε τρόπο που διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 

2.6 Κοινοποίηση εγγράφων της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» 
 Οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» που αφορούν στη διαδικασία, όπως ιδίως η 
ανακοίνωση για τη διάθεση του πρακτικού, στη διεξαγωγή των δηµοσίων συνεδριάσεων, στις αποφάσεις 
της Εταιρείας επί των ενστάσεων και στην έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, γίνονται κατά 
βάση µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail).  

 Αντίγραφα των εγγράφων αυτών γνωµοδοτήσεων, εισηγήσεων, κ.λπ. που µνηµονεύονται στο σώµα τους, 
χορηγούνται στους προσφέροντες, στα γραφεία της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε», εφόσον ζητηθούν. 

2.7 Ενστάσεις 
 Οι ενστάσεις κατά του Πρακτικού υποβάλλονται από τους συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό, απευθύνονται 
στην Επιτροπή Προµήθειας και ασκούνται µε κατάθεσή τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της «ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε». Η προθεσµία υποβολής ενστάσεων κατά του Πρακτικού ορίζεται σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες 
και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ηµεροµηνίας γνωστοποίησης της διάθεσης του Πρακτικού. Η 
Επιτροπή γνωµοδοτεί επί των ενστάσεων και εισηγείται στο ∆.Σ. της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε», το οποίο 
αποφασίζει οριστικά επί των ενστάσεων. 

 Η απόφαση επί των ενστάσεων κοινοποιείται µε µέριµνα του Προέδρου της Επιτροπής σε όλους τους 
διαγωνιζόµενους.  

  
Άρθρο 3: Ολοκλήρωση – Ακύρωση – Μερική επανάληψη – Ανάθεση  

3.1 Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έκδοση απόφασης του αρµοδίου οργάνου της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε» περί ανάθεσης της προµήθειας.   

3.2 Η “Εγνατία Οδός Α.Ε.” διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα να κατακυρώσει, να ακυρώσει, να 
µαταιώσει, να επαναλάβει το διαγωνισµό ή να ζητήσει βελτίωση της προσφοράς του µειοδότη. Επίσης αν 
από την Αναθέτουσα Αρχή διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, 
µπορεί να ακυρωθεί µερικώς η διαδικασία και είτε να αναµορφωθεί το αποτέλεσµά της, είτε να διαταχθεί η 
επανάληψή της από το σηµείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη. 

3.3 Σε περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο διαγωνισµός την ανωτέρω ηµεροµηνία, λόγω απεργίας ή ανωτέρας 
βίας, θα αναβληθεί για την, µετά την άρση του κωλύµατος, επόµενη εργάσιµη ηµέρα, την ίδια ώρα, χωρίς 
προηγούµενη δηµοσίευση ή ειδοποίηση. 

  
Άρθρο 4: Υπογραφή Προµήθειας  

4.1 Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, ο επιλεγείς Προµηθευτής καλείται να καταθέσει τα 
δικαιολογητικά επικαιροποίησης σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρακάτω παράγραφο 4.2 εντός 
καθορισµένης προθεσµίας.   
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 Κατόπιν εφόσον ελεγχθούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά από το αρµόδιο όργανο της εταιρίας καλείται  για 
την υπογραφή της προµήθειας µέσα σε τεθειµένη προθεσµία. Εάν µέσα στις ανωτέρω προθεσµίες ο 
υποψήφιος προµηθευτής δεν προσκοµίσει ορθά τα απαραίτητα δικαιολογητικά της παραγράφου 4.2 ή δεν 
προσέλθει για την υπογραφή της προµήθειας ή προσέλθει µεν αλλά όχι προσηκόντως, δηλαδή όχι 
σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην επόµενη παράγραφο 4.2, τότε κηρύσσεται έκπτωτος από την 
ανάθεση που του έγινε και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή, η “Εγνατία 
Οδός Α.Ε.” διατηρεί το δικαίωµα ανάθεσης της Προµήθειας στον αµέσως επόµενο κατά σειρά µειοδοσίας 
Υποψήφιο, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, σύµφωνα µε το Πρακτικό της Επιτροπής. 

 Η σύναψη της προµήθειας µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς εφόσον ο 
επιλεγείς Προµηθευτής αποδέχεται την παράταση της ισχύος της. 

4.2 Προκειµένου να υπογραφεί η Προµήθεια, ο επιλεγείς Προµηθευτής οφείλει να καταθέσει τα παρακάτω 
δικαιολογητικά για τον ίδιο σε περίπτωση µεµονωµένης συµµετοχής και όλων των µελών του σε 
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας επιχειρήσεων:  

4.2.1 Ακριβές αντίγραφο ή απόσπασµα του Καταστατικού, καθώς και των τροποποιητικών εγγράφων αυτού, από 
το οποίο να προκύπτει ο τρόπος εκπροσώπησης και δέσµευσής του. 

4.2.2 Φ.Ε.Κ. µε το ισχύον ∆.Σ., σε περίπτωση Α.Ε. 
4.2.3 Βεβαίωση περί µη τροποποίησης καταστατικού στο χρόνο που θα υπογραφεί η προµήθεια από την ∆/νση 

Εταιριών (Εµπορίου) σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας ή από το Πρωτοδικείο σε περίπτωση οµόρρυθµων 
ή ετερόρρυθµων ή εταιρειών περιορισµένης ευθύνης. 

4.2.4 Αντίγραφο απόφασης του αρµόδιου για τη διοίκηση του προσφέροντος οργάνου, µε την οποία εγκρίνεται η 
σύναψη της προµήθειας, όπου απαιτείται, και κατά περίπτωση ορισµός εκπροσώπου[1] και του 
αναπληρωτή του. 

4.2.5 Συµβολαιογραφική Πράξη περί συστάσεως Ένωσης ή Κοινοπραξίας, σε περίπτωση Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας. 

4.2.6 ∆ήλωση ορισµού αντικλήτου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, σε περίπτωση έδρας του Προµηθευτή εκτός 
Θεσσαλονίκης και ∆ήλωση περί αποδοχής του ορισµού του παραπάνω αντικλήτου. 

4.2.7 Για τις περιπτώσεις των παρ. 11.3 έως 11.7 απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλου ισοδύναµου εγγράφου 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του διαγωνιζοµένου ή κάθε 
µέλους του (σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας). Εφόσον αυτός είναι νοµικό πρόσωπο, τα ποινικά 
µητρώα πρέπει να αφορούν τους διαχειριστές του (σε περίπτωση οµορρύθµων ή ετερορρύθµων ή 
εταιρειών περιορισµένης ευθύνης), τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύµβουλο (σε περίπτωση ανώνυµης 
εταιρείας), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του (σε κάθε άλλη περίπτωση),και επιπλέον το 
φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την οικονοµική προσφορά για λογαριασµό του νοµικού προσώπου, αν 
είναι διαφορετικό από τα παραπάνω.  

 Εφόσον στο ποινικό µητρώο αναφέρονται αδικήµατα για τα οποία δεν προκύπτει σαφώς αν ανήκουν σ΄ 
αυτά που κατά την παρούσα Προκήρυξη προκαλούν τον αποκλεισµό του ∆ιαγωνιζόµενου, οφείλει αυτός να 
υποβάλει ένορκη δήλωση ή υπεύθυνη δήλωση, αν στο κράτος καταγωγής δεν εκδίδονται ένορκες 
δηλώσεις, περί της φύσης των αδικηµάτων. Εφόσον κάποιο από τα αδικήµατα αυτά επιφέρει δυνητικά τον 
αποκλεισµό, συνυποβάλλεται η καταδικαστική απόφαση, προκειµένου να κριθεί αν σχετίζεται ή όχι µε την 
επαγγελµατική διαγωγή του στελέχους.  

4.2.8 Για την περίπτωση της παρ. 11.8, πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
καταγωγής ή προέλευσης του Προσφέροντα ή κάθε µέλους του (σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας). 
Για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα τα πιστοποιητικά πτώχευσης και αναγκαστικής 
διαχείρισης εκδίδονται από το αρµόδιο πρωτοδικείο και το πιστοποιητικό για την θέση υπό εκκαθάριση από 
το Πρωτοδικείο όταν πρόκειται περί εταιρείας µε µορφή Ο.Ε, Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. και από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης και τις ∆ιευθύνσεις Εµπορίου των Ν.Α., όταν πρόκειται περί Α.Ε. 

4.2.8.1 Η προµήθεια επί ενώσεων ή κοινοπραξιών υπογράφεται από τον νόµιµο Κοινό Εκπρόσωπο που ορίσθηκε 
κατά την υποβολή της προσφοράς. 

4.3 Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο Προµηθευτής οφείλει να καταθέσει στην ΕΟΑΕ εγγύηση για την καλή 
εκτέλεση της προµήθειας, η οποία θα ανέρχεται στο πέντε (5) % του συνολικού συµβατικού ποσού 
σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 

  
Άρθρο 5: Τεύχη του ∆ιαγωνισµού - Συµβατικά τεύχη 

 Τα τεύχη του ∆ιαγωνισµού, που µετά την υπογραφή της προµήθειας θα αποτελούν τα συµβατικά τεύχη, 
είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα: 
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 1.  Η  Σύµβαση 
 2.  Η παρούσα Προκήρυξη µε τα Παραρτήµατά της 
 3.  Η Οικονοµική Προσφορά του Προµηθευτή. 
 Σε οποιοδήποτε σηµείο της παρούσας και των συµβατικών τευχών αναφέρεται η λέξη «Ανάδοχος» θα 
εννοείται η λέξη «Προµηθευτής». 

  
Άρθρο 6: Εφαρµοστέα Νοµοθεσία – ∆ηµοσιότητα – Κριτήριο Ανάθεσης της Προµήθειας 

6.1 Για την ανάθεση και εκτέλεση της προµήθειας, έχουν εφαρµογή, ιδίως οι κατωτέρω διατάξεις: 
6.1.1 Η Λειτουργική ∆ιαδικασία Προµηθειών της Εγνατία Οδός Α.Ε., όπως τροποποιηµένη ισχύει σήµερα. 
6.1.2 Οι εκδοθείσες σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων λοιπές (πλην αυτών που ήδη προαναφέρθηκαν) 

κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα 
στα συµβατικά τεύχη της παρούσας προµήθειας και γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, π.δ., υπουργικής 
απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας προµήθειας, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

6.2 Η επιλογή του Προµηθευτή θα γίνει µε διενέργεια διαγωνισµού µε το σύστηµα  Ανοικτής διαδικασίας µε 
ανάρτηση της παρούσας διακήρυξης προς κάθε ενδιαφερόµενο στην ιστοσελίδα της “Εγνατία Οδός Α.Ε.”   
για τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες. καθώς και σε δύο  ανεξάρτητες ιστοσελίδες δηµοσιεύσεων 
διαγωνισµών. 

6.3 Η ανάθεση της Προµήθειας θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή. 
 Ειδικότερα: 
 Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης θα είναι η χαµηλότερη τιµή ανά είδος 
 Κριτήριο επιλογής του Αναδόχου θα είναι η «χαµηλότερη τιµή» για κάθε είδος χωριστά. Η Εταιρεία 
µπορεί να επιλέξει περισσότερους του ενός προµηθευτές (πάντα µε κριτήριο τη χαµηλότερη για 
κάθε είδος τιµή). Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα κατάθεσης προσφοράς για κάθε είδος χωριστά ή 
και για το σύνολο τους εφόσον το επιθυµούν σύµφωνα µε τα παραρτήµατα της παρούσας 
διακήρυξης. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα (κατά την υποβολή της προσφοράς τους) να δηλώσουν 
ελάχιστο ποσό κάτω από το οποίο δεν θα επιθυµούσαν να τους ανατεθεί προµήθεια. Μη υποβολή 
τέτοιας δήλωσης συνεπάγεται αποδοχή οποιασδήποτε ανάθεσης. 

  
Άρθρο 7: Αντικείµενο Προµήθειας – Προϋπολογισµός - Χρονική ∆ιάρκεια  

7.1 H παρούσα ∆ιακήρυξη αφορά στην ανάθεση προµήθειας µε αντικείµενο την  Προµήθεια γραφικής ύλης, 
φωτοαντιγραφικού, µηχανογραφικού χαρτιού διαστάσεων Α4, Α3, αναλωσίµων υλικών Η/Υ και υλικών 
πολλαπλών εκτυπώσεων (τόνερ εκτυπωτών), διάρκειας ενός έτους για την εταιρία ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
Κωδ.Αναφοράς 5495 

 Αναλυτικότερα: Αντικείµενο του αναδόχου ή των αναδόχων θα είναι η προµήθεια αναλώσιµων υλικών Η/Υ, 
υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων (τόνερ, cartridge, κ.λ.π.) και φωτοαντιγραφικού, µηχανογραφικού χαρτιού 
διαστάσεων Α4, Α3 και γραφικής ύλης σύµφωνα µε το τεχνικό αντικείµενο και τα παράρτηµατα της 
παρούσης διακήρυξης. Όλα τα υλικά θα παραδοθούν στα γραφεία της ΕΟΑΕ και  θα είναι καινούργια, 
άριστης ποιότητας, σφραγισµένα στην εργοστασιακή τους συσκευασία και µε την εγγύηση του 
κατασκευαστή τους (για όσα προβλέπεται τέτοια). Για όλα τα υλικά θα υπάρχει η ρήτρα αντικατάστασής 
τους µε καινούρια από τον Προµηθευτή εάν κατά την αποσυσκευασία τους (και όχι πέραν του ενός έτους 
από την παραλαβή τους) βρεθούν ελαττωµατικά και όχι της απολύτου αρεσκείας του αγοραστή. Τα υλικά 
θα παραδοθούν τµηµατικά ή συνολικά µετά από σχετική παραγγελία της ΕΟΑΕ και ο χρόνος εκτέλεσης της 
προµήθειας ορίζεται σε 15 ηµερολογιακές ηµέρες εκτός και αν ορισθεί µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από 
το αρµόδιο όργανο της ΕΟΑΕ. 

 Όλα τα υλικά θα παραδίδονται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας µας, 6ο χλµ. Θεσσαλονίκης-Θέρµης 
(αποθήκη αναλώσιµων υλικών στο υπόγειο του κεντρικού κτιρίου - ώρες παράδοσης από 09:00 έως 11:00) 
και στο υποκατάστηµα της εταιρίας στο 9 χλµ Θεσ/νίκης - Καβάλας    ( περιοχή ∆ερβενίου, ΤΙΤΑΝ ) όπου 
αναφέρεται παρακάτω. 

7.2 Ο Προϋπολογισµός για τις ζητούµενες υπηρεσίες εκτιµάται, στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ 
59.000,00 € 

 Συγκεκριµένα ο ανωτέρω συνολικός προυπολογισµός επιµερίζεται σύµφωνα µε τα είδη της προµήθειας σε  
• είδος Α τόνερ εκτυπωτών µε cpv 30125110-5 “ Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές 

τηλεοµοιοτυπίας”, προϋπολογισµού 28.250,00 €,  
• είδος  Β τόνερ συσκευών τηλεοµοιοτυπίας/FAX µε cpv 30125110-5 “ Τόνερ για εκτυπωτές 
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λέιζερ/συσκευές τηλεοµοιοτυπίας”, προϋπολογισµού 2.750,00 €,  
• είδος   Γ αναλώσιµα υλικά Η/Υ µε cpv 30234700-5 “Μαγνητικές ταινίες για µέσα αποθήκευσης”, 

προϋπολογισµού 4.000,00 €,  
• είδος  ∆ φωτοαντιγραφικού, µηχανογραφικού χαρτιού διαστάσεων Α4, Α3 µε cpv 30197642-8 “ 

Φωτοαντιγραφικό και ξηρογραφικό χαρτί ”, προϋπολογισµού 13.000,00 €,  
• είδος   Ε γραφική ύλη µε cpv 30192700-8: “Γραφική Ύλη”, προϋπολογισµού 11.000,00 €. 

7.3 Η Εταιρία επίσης διατηρεί το δικαίωµα, να ζητήσει από τον Ανάδοχο αύξηση του αντικειµένου της 
προµήθειας µε αντίστοιχη αύξηση της συνολικής συµβατικής αξίας έως ποσοστό 20%, χωρίς υπέρβαση 
του αρχικού προϋπολογισµού (ανά είδος), µε τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιµές της οικονοµικής του 
προσφοράς. 

7.4 Η χρονική διάρκεια της προµήθειας ορίζεται σε ένα (1) έτος. 
Σε περίπτωση που κατά την κρίση της εταιρείας παραστεί ανάγκη χρονικής παράτασης σύµβασης (έως 6 
µήνες επιπλέον), εφόσον δεν προκαλείται υπέρβαση του οικονοµικού αντικειµένου, σύµφωνα µε το άρθρο 
7.2 της Λειτουργικής ∆ιαδικασίας Προµηθειών της εταιρείας παρέχεται η δυνατότητα έγκρισής της από το 
εκάστοτε αρµόδιο όργανο µε ακόλουθη ενηµέρωση του προµηθευτή. 

  
Άρθρο 8: Προσφορές – Χρόνος Ισχύος των Προσφορών 

8.1 Οι προσφορές θα συνταχθούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας ∆ιακήρυξης - προκήρυξης, που 
συνοδεύεται από υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς (Παράρτηµα ΙΙ). Η χρήση των υποδείγµατος είναι 
υποχρεωτική. 

8.2 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εξήντα (60) ηµέρες από την επόµενη ηµέρα 
της ηµεροµηνίας λήξης της υποβολής των προσφορών. Μετά τη λήξη της προσφοράς, αυτή είναι σε ισχύ 
εφόσον ο ∆ιαγωνιζόµενος δηλώσει την παράτασή της χωρίς καµία µεταβολή της τιµής της προσφοράς. 

 Η κατάθεση προσφοράς και η συµµετοχή κάθε ενδιαφερόµενου στο διαγωνισµό, συνεπάγεται την πλήρη 
και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της διακήρυξης και των αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών χωρίς 
όρους και εξαιρέσεις. 

  
Άρθρο 9: Αµοιβή Προµηθευτή - Πληρωµές 

9.1 Η οικονοµική προσφορά του Προµηθευτή αποτελεί τη συνολική του αµοιβή και δεν περιλαµβάνει το Φόρο 
Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Ο φόρος αυτός θα καταβάλλεται επιπλέον στον Προµηθευτή, µε την 
πληρωµή κάθε τιµολογίου. Η πληρωµή του Προµηθευτή θα γίνεται µε τις τιµές µονάδος της οικονοµικής του 
προσφοράς, η οποία περιέχει το εύλογο τίµηµα της προµήθειας. Ο Προµηθευτής εγγυάται ρητά και 
ανεπιφύλακτα, µε την έννοια του άρθρου 696 του Αστικού Κώδικα, την οικονοµική του προσφορά, στην 
οποία συµπεριλαµβάνεται το όφελος και τα γενικά έξοδά του για την εκτέλεση της ανατιθέµενης 
προµήθειας. Η πληρωµή θα γίνεται εντός µηνός από κάθε τµηµατική παράδοση/παραλαβή των προϊόντων 
της προµήθειας, την υπογραφή της σχετικής βεβαίωσης από το αρµόδιο όργανο για την επίβλεψη της 
προµήθειας και την έκδοση του αντίστοιχου τιµολογίου και την ολοκλήρωση των διαδικασιών της ΕΟ Α.Ε. 
Σε περίπτωση εσφαλµένης συµπλήρωσης των τιµολογίων, αυτά θα επιστρέφονται στον ανάδοχο για τη 
σωστή συµπλήρωση και επανυποβολή τους.  

 Η αµοιβή του Προµηθευτή δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να ξεπερνά το προϋπολογισθέν ποσό των 
πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (59.000 €).   

 Τον Προµηθευτή βαρύνουν οι νόµιµες ισχύουσες κρατήσεις, όπως ο φόρος εισοδήµατος, η παρακράτηση 
φόρου και λοιπές κρατήσεις κατά περίπτωση. Επισηµαίνεται ότι από κάθε πληρωµή του Αναδόχου 
παρακρατείται 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 3% χαρτόσηµο υπέρ 
ΟΓΑ επί του 0,10% και 20% επί του χαρτοσήµου εισφοράς υπέρ ΟΓΑ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 
3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/15-9-2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) όπως αντικαταστάθηκε από τις παρ. 2 εδ. β΄του 
άρθρου 238 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86) και παρ. 5 του άρθρου 61 Ν.4146/2013 (ΦΕΚ Α΄90). 

9.2 Για να πληρωθεί ο Προµηθευτής υποχρεούται να προσκοµίσει στην "Εγνατία Οδός Α.Ε."  τουλάχιστον τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 I.          Παραστατικό αγοράς σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία (Τιµολόγιο, Ασφαλιστήριο  συµβόλαιο, 
Φορτωτική κλπ) 

 II.            Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας. 
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 III.        Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας. Οι ενώσεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την 
ασφαλιστική ενηµερότητα όλων των µελών τους. 

 Ο Προµηθευτής υποχρεούται ακόµα να προσκοµίσει, κατ΄ αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, και 
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νοµοθεσία για την πληρωµή της απαίτησης. 
Σε περίπτωση εσφαλµένης συµπλήρωσης των Παραστατικών αγοράς (Τιµολόγιο, ή Ασφαλιστήριο  
συµβόλαιο, ή Φορτωτική κλπ), αυτά θα επιστρέφονται στον ανάδοχο για τη σωστή συµπλήρωση και 
επανυποβολή τους. 

 ∆ιευκρινίζεται ότι:  
 Ο Προµηθευτής είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και άλλες 
πληρωµές προς τα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονοµικής Περίθαλψης και Συντάξεων, 
Επαγγελµατικών, ∆ηµόσιων ή άλλων φορέων, όπως το ΙΚΑ κλπ. 

9.3 Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» διατηρεί το δικαίωµα µείωσης του Αντικειµένου των αγαθών (υλικών ή 
υπηρεσιών) της εν λόγω προµήθειας, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. Η άσκηση του δικαιώµατος αυτού θα 
γίνεται µε γραπτή εντολή της προς τον Προµηθευτή. Στην περίπτωση µείωσης των προς προµήθεια 
αγαθών (υλικών ή υπηρεσιών), η αµοιβή του Αναδόχου - Προµηθευτή θα µειωθεί αντίστοιχα κατά ποσό ίσο 
µε την αξία της ασφάλισης των καταργούµενων, όπως αυτή υπολογίζεται µε βάση την αντίστοιχη 
οικονοµική προσφορά. Η Εταιρεία δεν υπέχει καµία υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε αποζηµίωσης 
του Αναδόχου για την εν λόγω µείωση.                  

  
Άρθρο 10: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στην ∆ιαδικασία  

10.1 Στον διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν α) όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, β) 
Ενώσεις ή Συµπράξεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά υπό την προϋπόθεση ότι : i) Στην 
προσφορά αναγράφεται απαραίτητα το ποσοστό συµµετοχής κάθε εταιρείας και το ειδικό µέρος της 
προµήθειας µε το οποίο θα ασχοληθεί, ii) Όλες οι εταιρείες της Ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της 
νόµιµης λειτουργίας τους στην Ελλάδα. 

 Κάθε εταιρεία δύναται να συµµετέχει στον διαγωνισµό µε την υποβολή µόνο µίας προσφοράς, είτε 
µεµονωµένα είτε ως µέλος Ένωσης-Σύµπραξης. 

 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι Ένωση προσώπων ή Κοινοπραξία, όλα τα στοιχεία του προσφοράς 
υπογράφονται είτε από όλα τα µέλη της, νοµίµως εκπροσωπούµενα, είτε από τον ορισθέντα κοινό 
εκπρόσωπο των µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. 

10.2 Αντικείµενο δραστηριότητας του αναδόχου θα είναι  το εµπόριο (πώληση) αναλωσίµων υλικών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών ή και φωτοαντιγραφικού, µηχανογραφικού χαρτιού ή και γραφικής ύλης ή και 
υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων. 

10.3 Ο Προµηθευτής για να θεωρηθεί έγκυρη η συµµετοχή του στον διαγωνισµό οφείλει να καταθέσει στην 
ΕΟΑΕ εγγύηση συµµετοχής , η οποία θα ανέρχεται στο δύο (2) % του συνολικού προϋπολογισµού 
σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 

10.3 Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της 
οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της διαδικασίας 
ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. 

  
Άρθρο 11: Προϋποθέσεις καταλληλότητας της προσωπικής κατάστασης Προσφερόντων 

 Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται 
για µεµονωµένη επιχείρηση) ή σε ένα από τα µέλη του (αν πρόκειται περί Ένωσης ή Κοινοπραξίας) έστω 
και ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων : 

11.1 Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σχετικά µε την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της 
χώρας της Αναθέτουσας Αρχής. 

11.2 Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σχετικά µε την πληρωµή των φόρων και τελών, σύµφωνα µε τις 
νοµοθετικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

11.3 Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ 
του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

11.4 ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 
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11.5 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

11.6 Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του 
Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

11.7 Καταδίκη, µε τελεσίδικη απόφαση, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης, για ένα από τα 
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

11.8 Πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση. 

11.9 Αποδεδειγµένη διάπραξη σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος. 
  

Άρθρο 12: Προϋποθέσεις καταλληλότητας της επαγγελµατικής  κατάστασης Προσφερόντων 
 Κάθε ∆ιαγωνιζόµενος αποκλείεται από τη διαδικασία αν δεν διαθέτει : 

12.1 Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σ'αυτό και το ειδικό 
επάγγελµα του. 

12.2 ∆ήλωση συµµόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών – χαρακτηριστικών τόνερ εκτυπωτών και µηχανών 
τηλοµοιοτυπίας FAX ( Αφορά µόνο τους συµµετέχοντες στην κατάθεση προσφορών για το είδος Α & Β 
της παρούσας διακήρυξης). Συµπλήρωση υποδείγµατος παραρτήµατος IV τεχνικών προδιαγραφών- 
δήλωση συµµόρφωσης. 

12.3 Οι  συµµετέχοντες για τα είδη Α & Β της παρούσας διακήρυξης που θα προσφέρουν ισοδύναµα Toner  
(συµβατά ή ανακατασκευασµένα) υποχρεούνται, επί ποινή αποκλεισµού, να καταθέσουν τα κάτωθι 
δικαιολογητικά: 
1.  έγγραφη βεβαίωση του προσφέροντος ότι έχει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 ή ισοδύναµη ή 

ανώτερη, και ISO 14001:2004 ή ισοδύναµη ή ανώτερη (περί φιλικότητας του περιβάλλοντος). 
Συνηµµένα, απαιτείται επίσης να προσκοµιστούν επικυρωµένα, κατά το νόµο, αντίγραφα των εν λόγω 
πιστοποιήσεων. 

2. έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή για τον αριθµό σελίδων που τυπώνει το αναλώσιµο βάσει 
ΙSO/ΙΕC19752 ή ΙSO/ΙΕC19798 (τα συγκεκριµένα πρότυπα πιστοποιούν τον αριθµό των σελίδων που 
εκτυπώνει ένα αναλώσιµο). Η ποιότητα εκτύπωσης καθώς και ο αριθµός εκτυπώσεων του ισοδύναµου 
(συµβατού ή ανακατασκευασµένου) πρέπει να συµφωνούν µε τις προδιαγραφές του αντίστοιχου 
γνήσιου (original) υλικού του κατασκευαστή. Τα προϊόντα είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές DIN 33870 (LASER TONER) & DIN 33871 (INKJET)  ή ισοδύναµες. Τα cartridge (inkjet 
& laser) να έχουν χρησιµοποιηθεί µία µόνο φορά (VIRGIN CARTRIDGE) και να έχουν οικολογικό 
χηµικό toner. Τα ανακατασκευασµένα laser CARTRIDGE  µε ενσωµατωµένο τύµπανο να έχουν 
καινούργιο τύµπανο, καινούργιο VIPER BLADE, καινούργιο ότι χρειάζεται αντικατάσταση (CHIP, 
DOCTOR, BLADE, DOCTOR BAR, κλπ), ταινία ασφαλείας. 

3. Σε περίπτωση που προσφερθούν Ανακατασκευασµένα Toner τότε απαιτείται, επί ποινή 
αποκλεισµού εκτός τον ανωτέρω και 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. 

12.4 Οι  συµµετέχοντες για το είδος ∆ της παρούσας διακήρυξης υποχρεούνται, επί ποινή αποκλεισµού, να 
καταθέσουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά του εργοστασίου παραγωγής ή πίνακα αποτελεσµάτων 
εξέτασης από αρµόδια Ελληνική Αρχή σε πρωτότυπο ή επικυρωµένο αντίγραφο, σύµφωνα µε το 
παράρτηµα Ι των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών (Αφορά µόνο τους συµµετέχοντες στην κατάθεση 
προσφορών για το είδος ∆ της παρούσας διακήρυξης). 

 Όλα τα δικαιολογητικά του άρθρου 12 θα κατατεθούν πρωτότυπα ή θεωρηµένα αντίγραφα ή 
φωτοαντίγραφα. Όσα έγγραφα κατατεθούν ως φωτοαντίγραφα θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται µε 
Υπεύθυνη ∆ήλωση  (άρθρο 8 ν.1599/1986) του Προσφέροντα, µε την οποία θα δηλώνει ότι το σύνολο των 
αντιγράφων της παρούσας είναι αληθή, ακριβή και προέρχονται από τα γνήσια έγγραφα. Η µη προσκόµιση 
κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισµού του συµµετέχοντος. 

  
Άρθρο 13: Περιεχόµενο φακέλου συµµετοχής 

 Ο φάκελος συµµετοχής περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού τους ακόλουθους δύο (2) επιµέρους 
φακέλους, οι οποίοι θα καλούνται στο εξής «Υποφάκελοι»:  
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 •         Κλειστός Υποφάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
 •         Σφραγισµένος Υποφάκελος «Οικονοµική Προσφορά» 
 Στο φάκελο συµµετοχής θα σηµειώνεται η φράση “να ανοιχθεί µόνον από την αρµόδια Επιτροπή”. 
 Επί του φακέλου συµµετοχής και επί των υποφακέλων αναγράφονται:  

• το περιεχόµενο (τίτλος) του φακέλου (Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, ή Φάκελος Οικονοµικής 
Προσφοράς),  

• η επωνυµία (ή οι επωνυµίες σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας) του Προσφέροντα, ταχυδροµική 
διεύθυνση – αριθµό τηλεφώνου, – fax, e-mail – του Προσφέροντα και σε περίπτωση ένωσης ή 
κοινοπραξίας, τα στοιχεία όλων των µελών της και  

• ο τίτλος της υπό ανάθεση προµήθειας: Προµήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού, 
µηχανογραφικού χαρτιού, αναλωσίµων υλικών Η/Υ και υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων (τόνερ 
εκτυπωτών), διάρκειας ενός έτους για την εταιρία ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. Κωδ.Αναφοράς 5495 

13.1 Κλειστός Υποφάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής 
 Ο υποφάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής αρκεί να είναι απλώς κλειστός, δηλαδή το περιεχόµενό 
του να µην είναι σε κοινή θέα, χωρίς να αποκλείονται κατά την κρίση των ενδιαφεροµένων, πρόσθετα µέτρα 
διασφάλισης του απόρρητου του περιεχοµένου του. Εντός του Υποφακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
οι προσφέροντες προσκοµίζουν υποχρεωτικά σε πρωτότυπο ή νοµίµως επικυρωµένο αντίγραφο (κατά το 
άρθρο 11 του Ν. 2690/99 – ΦΕΚ Α΄ 45 όπως ισχύει) τα εξής: 

(α) Αντίγραφο της Αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό της 
παραγράφου 1.6 της παρούσας. Στην αίτηση θα αναγράφονται τα εξής: 

Ι. Ο διαγωνισµός στον οποίο αφορά (τίτλος της Προµήθειας)  
«Προµήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού, µηχανογραφικού χαρτιού, αναλωσίµων υλικών Η/Υ και 
υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων (τόνερ εκτυπωτών), διάρκειας ενός έτους για την εταιρία ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε. Κωδ.Αναφοράς 5495» 
 
  ΙΙ. Το είδος ή τα είδη (Α, Β, Γ, ∆, Ε) για τα οποία ο διαγωνιζόµενος εκδηλώνει ενδιαφέρον υποβολής 
προσφοράς σύµφωνα µε τα ακόλουθα:  

• είδος Α τόνερ εκτυπωτών µε cpv 30125110-5 “ Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές 
τηλεοµοιοτυπίας” (να δηλώνει αν είναι γνήσιο ή συµβατό ή ανακατασκευασµένο) 

• είδος Β τόνερ συσκευών τηλεοµοιοτυπίας/FAX µε cpv 30125110-5 “ Τόνερ για εκτυπωτές 
λέιζερ/συσκευές τηλεοµοιοτυπίας” (να δηλώνει αν είναι γνήσιο ή συµβατό ή ανακατασκευασµένο) 

• είδος   Γ αναλώσιµα υλικά Η/Υ µε cpv 30234700-5 “Μαγνητικές ταινίες για µέσα αποθήκευσης” 
• είδος  ∆ φωτοαντιγραφικού, µηχανογραφικού χαρτιού διαστάσεων Α4, Α3 µε cpv 30197642-8 “ 

Φωτοαντιγραφικό και ξηρογραφικό χαρτί ” 
• είδος   Ε γραφική ύλη µε cpv 30192700-8: “Γραφική Ύλη” 
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής θα ελεγχθούν βάσει της ανωτέρω δήλωσης. 

 
ΙΙΙ. Στοιχεία του ∆ιαγωνιζόµενου (µεµονωµένου υποψηφίου, ή ένωσης ή κοινοπραξίας) δηλαδή την 
επωνυµία, ταχ. διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, fax, e-mail). 

(β) ∆ηλώσεις των µελών σε περίπτωση Ένωσης περί ορισµού κοινού εκπροσώπου και αναπληρωτή κοινού 
εκπροσώπου αυτής.  

(γ) ∆ήλωση του κοινού εκπροσώπου, σε περίπτωση Ένωσης, περί του ποσοστού συµµετοχής κάθε µέλους 
της ένωσης. Τα ποσοστά συµµετοχής θα αφορούν στο σύνολο της προµήθειας 

(δ) ∆ηλώσεις των µελών σε περίπτωση Κοινοπραξίας περί της σύστασης κοινοπραξίας, του ποσοστού 
συµµετοχής κάθε µέλους της και του ορισµού κοινού εκπροσώπου και αναπληρωτή κοινού εκπροσώπου 
αυτής. Τα ποσοστά συµµετοχής θα αφορούν στο σύνολο της προµήθειας. 

(ε) ∆ήλωση περί αποδοχής του διορισµού του ορισθέντος κοινού εκπροσώπου και του αναπληρωτή του σε 
περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας. 

(στ) ∆ικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης 

 Για την απόδειξη της ζητούµενης από το άρθρο 11 της παρούσας προσωπικής κατάστασης κάθε 
∆ιαγωνιζόµενος και κάθε µέλος σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προσκοµίζουν τα αναφερόµενα 
κατωτέρω δικαιολογητικά έγγραφα: 
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  Υπεύθυνη ∆ήλωση  (άρθρο 8 ν.1599/1986), του Προσφέροντα ή κάθε µέλους του (σε περίπτωση ένωσης 
ή κοινοπραξίας) που συµµετέχει στο διαγωνισµό, περί µη συνδροµής στο πρόσωπό τους κανενός από 
τους λόγους αποκλεισµού του άρθρου 11 της παρούσας, συνταγµένη σύµφωνα µε το Παράρτηµα V της 
παρούσας. Από την υποβληθείσα δήλωση του προσώπου πρέπει να συνάγεται σαφώς ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις καταλληλότητάς του, αλλιώς αποκλείεται ο ∆ιαγωνιζόµενος προκειµένου περί αυτοτελούς 
συµµετοχής, ή η διαγωνιζόµενη Κοινοπραξία ή ένωση στην οποία συµµετέχει το πρόσωπο. 

(η) Ο Προµηθευτής για να θεωρηθεί έγκυρη η συµµετοχή του στον διαγωνισµό οφείλει να καταθέσει 
στην ΕΟΑΕ εγγύηση συµµετοχής , η οποία θα ανέρχεται στο δύο (2) % του συνολικού 
προϋπολογισµού σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 

(θ) Όλα τα δικαιολογητικά, επαγγελµατικής κατάστασης, του άρθρου 12 θα κατατεθούν πρωτότυπα ή 
θεωρηµένα αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα. Όσα έγγραφα κατατεθούν ως φωτοαντίγραφα θα πρέπει 
απαραιτήτως να συνοδεύονται µε Υπεύθυνη ∆ήλωση  (άρθρο 8 ν.1599/1986) του Προσφέροντα, µε την 
οποία θα δηλώνει ότι το σύνολο των αντιγράφων της παρούσας είναι αληθή, ακριβή και προέρχονται από 
τα γνήσια έγγραφα. 

 Τα ανωτέρω δικαιολογητικά συµµετοχής, που απαιτούνται να προσκοµισθούν στην Αναθέτουσα 
Αρχή, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 
αντιγράφων των εγγράφων στην περίπτωση που τα έγγραφα αυτά έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από 
τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην περίπτωση α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
Ν.4250/2014  ή  σε πρωτότυπο ή νοµίµως επικυρωµένο αντίγραφο σε κάθε άλλη περίπτωση. 

 Κατά το στάδιο της υπογραφής της σύµβασης και µέχρι την ολοκλήρωση της θα απαιτηθεί να 
προσκοµισθούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου, πρωτότυπα ή θεωρηµένα 
αντίγραφα. 

13.2 Σφραγισµένος Υποφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς 
13.2.1 Για την σύνταξη της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να χρησιµοποιηθεί το συνηµµένο Υπόδειγµα στο 

αντίστοιχο Παράρτηµα της διακήρυξης. Το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς θα αναγράφει τα στοιχεία 
του ∆ιαγωνιζόµενου, υπογράφεται από τον ίδιο τον υποψήφιο, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, το 
νόµιµο εκπρόσωπο σε περίπτωση νοµικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, είτε από 
όλα τα µέλη της νοµίµως εκπροσωπούµενα, είτε από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο και να φέρει 
σφραγίδα της εταιρείας. 

 Ελλείψεις της οικονοµικής προσφοράς, από τις οποίες προκύπτει εύλογη σύγχυση ως προς το πρόσωπο 
του ∆ιαγωνιζόµενου που την υπέβαλε, ή την νόµιµη υπογραφή της, αποτελούν λόγο αποκλεισµού. 

 Ο υποφάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισµένος µε τρόπο που δεν είναι δυνατόν 
να αποσφραγισθεί και να επανασφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση ειδικού 
φακέλου (φάκελος που επιτρέπει το άνοιγµα και το κλείσιµο του). Αν ο φάκελος της Οικονοµικής 
Προσφοράς δεν είναι σφραγισµένος κατά τα ανωτέρω, ο ∆ιαγωνιζόµενος αποκλείεται. 

13.2.2 Ο σφραγισµένος φάκελος της «Οικονοµικής Προσφοράς» περιέχει την οικονοµική προσφορά του 
συµµετέχοντος, συµπληρώνεται σε φωτοαντίγραφο του Παραρτήµατος οικονοµικών προσφορών ή 
σύµφωνα µε αυτό και  αναγράφει την προσφορά σε καθαρή αξία άνευ Φ.Π.Α. σε ευρώ ανά είδος  
(αριθµητικά και ολογράφως) 

13.2.3 Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω, κρίνονται απαράδεκτες. Εναλλακτικές ή 
διορθωµένες προσφορές, αντιπροσφορές ή οποιεσδήποτε προτάσεις που µπορούν να χαρακτηριστούν ως 
αντιπροσφορές, δεν θα λαµβάνονται υπόψη σε κανένα στάδιο της διαδικασίας. Η συνολική αµοιβή θα 
καθοριστεί µε βάση την οικονοµική προσφορά του µειοδότη. 

  
Άρθρο 14: ∆ιαδικασία εκτέλεσης της Προµήθειας – Προσωπικό – Ανεξαρτησία Προµηθευτή - Επίβλεψη 

14.1 Ο Προµηθευτής οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαµβάνει µε τη  Σύµβαση και σύµφωνα µε τους 
όρους αυτών, µε την προσφορά του, µε την παρούσα διακήρυξη και τις κείµενες διατάξεις. 

14.2 Στην περίπτωση που ο Προµηθευτής είναι ένωση ή κοινοπραξία φυσικών ή νοµικών προσώπων, κάθε 
µέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής για την εκτέλεση της προµήθειας. Η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
προµήθειας. 
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 Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης ή Κοινοπραξίας κατά τη διάρκεια 
διεξαγωγής της παρούσας διαδικασίας, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της 
κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της 
προµήθειας, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή 
και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις 
µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση είναι αποδεκτή εφόσον εγκριθεί µε απόφαση του 
∆.Σ. της «Εγνατία Οδός Α.Ε.». 

14.3 Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» δεν έχει καµία υποχρέωση, ευθύνη ή δέσµευση µε τρίτους για τις οποιεσδήποτε 
σχέσεις του Προµηθευτή µε αυτούς. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζηµία 
στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» εάν ο οιοσδήποτε ως άνω τρίτος στραφεί κατά αυτής, παράλληλα δε έχει την 
υποχρέωση να ασκήσει πρόσθετη παρέµβαση υπέρ της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» και να καταβάλει σε αυτή 
όλες τις δαπάνες της δίκης. 

14.4 Αλληλογραφία του Προµηθευτή µε την Αναθέτουσα Αρχή 
 Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται µεταξύ του Προµηθευτή και της Αναθέτουσας Αρχής θα πρέπει να 
αποστέλλονται κατ’ αρχήν µε fax ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (Email), τα δε πρωτότυπα αυτών να 
αποστέλλονται µε συστηµένο ταχυδροµείο ή µε courier και να είναι συντεταγµένα στην ελληνική γλώσσα. 

  
Άρθρο 15: Υποκατάσταση – Υπεργολαβία – Εκχώρηση 

15.1 Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την εκτέλεση της 
προµήθειας. 

15.2 Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να αναθέσει οποιοδήποτε µέρος ή το σύνολο της προµήθειας (υλικών ή 
υπηρεσιών) που προκύπτουν από τη σύµβαση ή την παραγγελία ανάθεσης ή τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 
υπεργολαβικά σε τρίτο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» εκτός και αν η 
ανάθεση αυτή έχει ρητά αναφερθεί και περιγραφεί στην παρούσα διακήρυξης  και τα Παραρτήµατα της. 

15.3 Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει οποιοδήποτε από τα απορρέοντα από τη  προµήθεια (υλικών 
ή υπηρεσιών), που προκύπτουν από τη σύµβαση ή την παραγγελία ανάθεσης ή τα ασφαλιστήρια 
συµβόλαια, δικαιώµατα ή υποχρεώσεις του σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο χωρίς την 
προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής που παρέχεται µόνον εγγράφως. Η παράβαση 
από τον Προµηθευτή του παρόντος όρου θα συνεπάγεται το δικαίωµα του Εργοδότη να καταγγείλει άνευ 
ετέρου τη Σύµβαση (ή ασφαλιστήρια συµβόλαια) µε την επιφύλαξη παντός δικαιώµατός του σχετικά µε 
οποιαδήποτε ζηµία ήθελε υποστεί από την αιτία αυτή. 

15.4. Σε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης του Προµηθευτή απαιτείται η σχετική νοµική πράξη να 
κοινοποιηθεί εγγράφως στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε». 

  
Άρθρο 16: Εµπιστευτικότητα – Εχεµύθεια  

16.1 Ο Προµηθευτής αναλαµβάνει να τηρεί εµπιστευτικά και να µην γνωστοποιεί σε τρίτους, χωρίς την 
προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία ή 
πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της προµήθειας των υλικών ή των υπηρεσιών 
του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

  
Άρθρο 17: Λήξη – Παραλαβή του αντικειµένου της - Λύση - Καταγγελία της προµήθειας - Επίλυση ∆ιαφορών  

17.1 Η λήξη της Προµήθειας, εφ’ όσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του Προµηθευτή ή 
διάλυση της προµήθειας), πιστοποιείται µε την έκδοση βεβαίωσης περαίωσης της Προµήθειας ή την 
έκδοση εντύπου Πιστοποίησης Παραλαβής/ Εντολή Πληρωµής (ΠΠ/ΕΠ) σύµφωνα µε τις διαδικασίες της 
ΕΟΑΕ. 

17.2 Η Σύµβαση (ή τα ασφαλιστήρια συµβόλαια ή η παραγγελία ανάθεσης της προµήθειας) λύεται αυτοδίκαια 
εάν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ο Προµηθευτής α) πτωχεύσει, β) τεθεί υπό εκκαθάριση ή 
γ) τεθεί υπό καθεστώς διαχείρισης των πιστωτών του. 
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17.3 Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» διατηρεί το δικαίωµα, έως τη λήξη της Προµήθειας και σε οποιαδήποτε φάση ή 
στάδιο εκτέλεσής της, να διακόψει τις εργασίες και να προβεί σε λύση της Προµήθειας. Στις περιπτώσεις 
αυτές ο Προµηθευτής δικαιούται να αποζηµιωθεί για τις Εργασίες που ολοκληρώθηκαν, ενώ κάθε άλλη 
αξίωση του για Εργασίες που δεν έχουν εκτελεσθεί, ρητά αποκλείεται. Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» διατηρεί 
επίσης το δικαίωµα, έως την ολοκλήρωση της προµήθειας να καταγγείλει οποτεδήποτε τη Σύµβαση (ή τα 
ασφαλιστήρια συµβόλαια) εφόσον ο Προµηθευτής παραβαίνει τις Συµβατικές του υποχρεώσεις.  

17.4 Ο Προµηθευτής υποχρεούται σε περίπτωση λύσης της Προµήθειας να συνεργασθεί µε την «ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε» για τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής των προµηθειών που παραδόθηκαν.  

17.5 Οποιαδήποτε διαφορά, διαφωνία ή ασυµφωνία που θα προκύψει από την εκτέλεση της Προµήθειας δεν 
δίνει στον Προµηθευτή το δικαίωµα να αρνηθεί την εκτέλεση της προµήθειας, αλλά απλώς δικαίωµα 
προσφυγής στα αρµόδια δικαστήρια που είναι αποκλειστικά της Θεσσαλονίκης. 

 Ρητά συµφωνείται από τα συµβαλλόµενα µέρη ότι η προσφυγή στο ∆ικαστήριο όσο και η όλη διαδικασία 
ενώπιον του ∆ικαστηρίου δεν θα αναστέλλουν την εκτέλεση της Προµήθειας. Συνεπώς αµφότερα τα 
συµβαλλόµενα µέρη θα συνεχίσουν µε καλή πίστη να ασκούν τα δικαιώµατά τους και να εκτελούν τις 
υποχρεώσεις τους µε βάση την παρούσα καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας δικαστικής επίλυσης της 
διαφοράς. 

  
Άρθρο 18: Λοιποί όροι 

18.1 Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που 
περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξης. 

18.2 ∆ιευκρινίζεται ότι η υποβολή της προσφοράς κατά κανένα τρόπο δεν δηµιουργεί οποιαδήποτε υποχρέωση 
ή ανάληψη δέσµευσης από την πλευρά της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε», η οποία διατηρεί το δικαίωµα να µην 
αναθέσει τη προµήθεια , χωρίς εξ αυτού να οφείλει να καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση στους 
καλούµενους µε την παρούσα να συµµετάσχουν. 

18.3 Όλες οι επικοινωνίες, προφορικές και γραπτές, µεταξύ του Προµηθευτή (συµπεριλαµβανοµένων των 
προστηθέντων του) και της Αναθέτουσας Αρχής ή άλλων Ελληνικών Αρχών ή φορέων θα γίνονται στην 
ελληνική γλώσσα.  

 [1] Ο ορισµός του νοµίµου εκπροσώπου και του αναπληρωτή του ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης και µέχρι την πλήρη 
εκκαθάριση των σχέσεων του Προµηθευτή µε την «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε». Σε περίπτωση αντικατάστασης του νοµίµου εκπροσώπου ή 
του αναπληρωτή του, η εξουσία εκπροσώπησης αυτών παύει µόνο µετά την κοινοποίηση στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» του σχετικού 
νοµιµοποιητικού εγγράφου που επιφέρει την τροποποίηση. Σε κάθε περίπτωση, η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» απαλλάσσεται από την 
υποχρέωση καταβολής της αµοιβής στον Προµηθευτή, εφόσον παραδώσει ισόποση δίγραµµη επιταγή στο νόµιµο, σύµφωνα µε τα 
ανωτέρω, εκπρόσωπό του ή τον αναπληρωτή αυτού. 

 
 

 
 

Ζεγλίνας Μιχάλης 
 
 

Για την Επιτροπή Προµήθειας 
Ο Πρόεδρος 

 
 

 

Αναστάσιος Παπαδόπουλος 

 

Ε/χ Προϊσταµένου τοµέα ∆ιοικητικής 
& Οικονοµικής διαχείρισης και 

Υποστήριξης  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
«Προµήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού, µηχανογραφικού χαρτιού, αναλωσίµων υλικών Η/Υ και 
υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων (τόνερ εκτυπωτών και συσκευών τηλεοµοιοτυπίας (FAX)), διάρκειας ενός 
έτους για την εταιρία ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 

 
 

Στην  “ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.”  για την κάλυψη των αναγκών της σε γραφική ύλη, υλικά άµεσης ανάλωσης 
ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) και για την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας των εκτυπωτικών – φωτοτυπικών και 
µηχανηµάτων τηλεοµοιοτυπίας,  απαιτείται η προµήθεια αναλώσιµων υλικών Η/Υ, υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων 
(τόνερ, cartridge, κ.λ.π.), φωτοαντιγραφικού, µηχανογραφικού χαρτιού διαστάσεων Α4, Α3, και γραφικής ύλης,  των 
οποίων η συνολική ετήσια δαπάνη κυµαίνεται στις 59.000 € και η οποία βρίσκεται εντός του εγκεκριµένου 
προϋπολογισµού έτους 2016. Αναλυτικότερα για τα υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων (τόνερ, cartridge, κ.λ.π.) ο 
προϋπολογισµός ανέρχεται σε 31.000€, για τα αναλώσιµα υλικά Η/Υ σε 4.000€ για φωτοαντιγραφικό,µηχανογραφικό 
χαρτί σε 13.000 € και για γραφική ύλη σε 11.000 €. Η προµήθεια των υλικών θα πραγµατοποιηθεί µε την διενέργεια 
ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού σύµφωνα µε την Λειτουργική ∆ιαδικασία Προµηθειών της ΕΟΑΕ.  

1)  Αντικείµενο προµήθειας  

Αντικείµενο του αναδόχου ή των αναδόχων θα είναι η προµήθεια αναλώσιµων υλικών Η/Υ, υλικών πολλαπλών 
εκτυπώσεων (τόνερ, cartridge, κ.λ.π.) και φωτοαντιγραφικού, µηχανογραφικού χαρτιού διαστάσεων Α4, Α3 και 
γραφικής ύλης σύµφωνα µε τις παρακάτω προδιαγραφές όπως αυτές αναλύονται.   Όλα τα υλικά θα παραδοθούν 
τµηµατικά ή συνολικά µετά από σχετική παραγγελία της ΕΟΑΕ. Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης της προµήθειας 
ορίζεται σε 10 ηµερολογιακές ηµέρες από την κοινοποίηση έγκρισης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού της 
προµήθειας και την συνολική ή τµηµατική ανάθεσή της. Όλα τα υλικά θα παραδίδονται στα κεντρικά γραφεία της 
Εταιρείας µας, 6ο χλµ. Θεσσαλονίκης-Θέρµης (αποθήκη αναλώσιµων υλικών στο υπόγειο του κεντρικού κτιρίου - ώρες 
παράδοσης από 09:00 έως 11:00) και στο υποκατάστηµα της εταιρίας στο 9 χλµ Θεσ/νίκης - Καβάλας    ( περιοχή 
∆ερβενίου, ΤΙΤΑΝ ) όπου αναφέρεται παρακάτω. Όλα τα υλικά θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας, σφραγισµένα 
στην εργοστασιακή τους συσκευασία και µε την εγγύηση του κατασκευαστή τους. Τα προσφερόµενα είδη θα έχουν 
ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια µετά την ηµεροµηνία παράδοσης. Για όλα τα υλικά θα υπάρχει η 
ρήτρα αντικατάστασής τους, εάν κατά την αποσυσκευασία τους (και όχι πέραν του ενός έτους από την 
παραλαβή τους) βρεθούν ελαττωµατικά και όχι της απολύτου αρεσκείας του αγοραστή. 

Ειδικότερα: 
 

I. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ TONER ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙ-ΟΤΥΠΙΑΣ 
(FAX). (ΕΙ∆ΟΣ Α & Β) 

 
Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

1. Να είναι γνήσια αντιπροσωπείας - αυθεντικά προϊόντα των κατασκευαστριών εταιρειών των µηχανηµάτων 
(original) ή ισοδύναµα (συµβατά ή ανακατασκευασµένα). Τα είδη όταν θα παραδίδονται θα συνοδεύονται από 
νέα έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ότι πληρούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης 

2. Να είναι καινούρια και αµεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση. 
3. Να µην είναι αναγοµωµένα (refilled). 
4. Σε περίπτωση που προσφερθούν ισοδύναµα Toner (συµβατά ή ανακατασκευασµένα) τότε απαιτείται, επί 

ποινή αποκλεισµού, έγγραφη βεβαίωση του προσφέροντος ότι έχει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 ή 
ισοδύναµη ή ανώτερη, και ISO 14001:2004 ή ισοδύναµη ή ανώτερη (περί φιλικότητας του περιβάλλοντος). 
Συνηµµένα, απαιτείται επίσης να προσκοµιστούν επικυρωµένα, κατά το νόµο, αντίγραφα των εν λόγω 
πιστοποιήσεων. 

5. Σε περίπτωση που προσφερθούν ισοδύναµα Toner (συµβατά ή ανακατασκευασµένα) τότε απαιτείται έγγραφη 
βεβαίωση του κατασκευαστή για τον αριθµό σελίδων που τυπώνει το αναλώσιµο βάσει ΙSO/ΙΕC19752 ή 
ΙSO/ΙΕC19798 (τα συγκεκριµένα πρότυπα πιστοποιούν τον αριθµό των σελίδων που εκτυπώνει ένα 
αναλώσιµο). Η ποιότητα εκτύπωσης καθώς και ο αριθµός εκτυπώσεων του ισοδύναµου (συµβατού ή 
ανακατασκευασµένου) πρέπει να συµφωνούν µε τις προδιαγραφές του αντίστοιχου γνήσιου (original) υλικού 
του κατασκευαστή. Τα προϊόντα του είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές DIN 33870 
(LASER TONER) & DIN 33871 (INKJET)  ή ισοδύναµες. Τα cartridge (inkjet & laser) έχουν χρησιµοποιηθεί 
µία µόνο φορά (VIRGIN CARTRIDGE) και θα έχουν οικολογικό χηµικό toner. Τα ανακατασκευασµένα laser 
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CARTRIDGE µε ενσωµατωµένο τύµπανο έχουν καινούργιο τύµπανο, καινούργιο VIPER BLADE, καινούργιο 
ότι χρειάζεται αντικατάσταση (CHIP, DOCTOR, BLADE, DOCTOR BAR, κλπ), ταινία ασφαλείας. 

6. Σε περίπτωση που προσφερθούν ισοδύναµα Toner (συµβατά ή ανακατασκευασµένα) και διαπιστωθεί 
αριθµός εκτυπώσεων κατά 15% µικρότερος από τον αριθµό που προβλέπεται από το αντίστοιχο  ΙSO 
αριθµού σελίδων εκτύπωσης τότε το είδος θα αντικαθίσταται. Αν το ποσοστό των ελαττωµατικών ειδών είναι 
περισσότερο από το 10% της τότε θα αντικατασταθεί όλη η ποσότητα του προσφερόµενου είδους, χωρίς 
οικονοµική επιβάρυνση του φορέα. 

7. 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. 

8. Εφόσον κάποιο από τα προσφερόµενα είδη αποδειχτεί ελαττωµατικό, θα αντικατασταθεί άµεσα µε νέο 
αρίστης ποιότητας. Εφόσον αποδειχτούν ελαττωµατικά περισσότερο από το 10% της ποσότητας του 
συγκεκριµένου κωδικού, θα αντικατασταθεί άµεσα όλη η ποσότητα του συγκεκριµένου κωδικού, χωρίς 
οικονοµική επιβάρυνση του φορέα. 

9. Εφόσον προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε εκτυπωτικό µηχάνηµα ή συσκευή τηλεοµοιοτυπίας (fax) 
του φορέα εξαιτίας της χρήσης ισοδύναµων Toner  (γεγονός που θα πιστοποιηθεί από την 
κατασκευάστρια εταιρεία είτε από εξειδικευµένο φορέα συντήρησης των µηχανηµάτων), ο προσφέρον θα 
αναλάβει είτε την αποκατάσταση της βλάβης του µηχανήµατος είτε την αποζηµίωση της χρέωσης του 
επισκευαστή. 

10. Τα προϊόντα θα παραδίδονται συσκευασµένα. Στις εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφεται: 
α) η συµβατότητα τύπου -µοντέλου/ ο τύπος του εκτυπωτικού µηχανήµατος ή συσκευής τηλεοµοιοτυπίας 
(fax) για τα οποία 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. 

11. Όλα τα προϊόντα (αυθεντικά, συµβατά και ανακατασκευασµένα) θα πρέπει επίσης να έχουν προστατευτικό 
κάλυµµα κεφαλής, το οποίο να αφαιρείται πριν από τη χρήση. 

12. Να παρέχεται εγγύηση αντικατάστασης ελαττωµατικών προϊόντων και εγγύηση καλής λειτουργίας του 
µηχανήµατος. 

13. Οι παραπάνω όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι επί ποινή αποκλεισµού. 
 
ΙΙ. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 
 

Για τις ανάγκες αναλωσίµων του νέου συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας σε µαγνητικές ταινίες 
αποθήκευσης τύπου LTO 5 Ultrium χωρητικότητας 1.5 TB –χωρίς συµπίεση- καθώς και σήµανσης τους µε 
ετικέτες ραβδωτού κώδικα (barcode labels) απαιτούνται οι ακόλουθες ποσότητες που θα καλύψουν το 1ο έτος 
λειτουργίας του νέου συστήµατος: 
 

1) Μηνιαίο, εβδοµαδιαίο και ετήσιο Backup:  216 ταινίες τύπου LTO-5 Ultrium 3 TB RW 
 
2) Ετικέτες ραβδωτού κώδικα σήµανσης ταινιών (barcode labels) σε συσκευασίες των 100 τεµαχίων : 3 

συσκευασίες LTO5 Ultrium RW Bar Code Label Pack 
 

2) Είδος Προµήθειας 

Τα ανωτέρω υλικά διαχωρίζονται σε 5 κατηγορίες – είδη βάση των οποίων θα πραγµατοποιηθεί η προµήθεια τους 
και έχουν ως εξής: 

• Είδος Α τόνερ εκτυπωτών µε cpv 30125110-5 “ Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεοµοιοτυπίας”, 
προϋπολογισµού 28.250,00 € 

• Είδος  Β τόνερ συσκευών τηλεοµοιοτυπίας/FAX µε cpv 30125110-5 “ Τόνερ για εκτυπωτές 
λέιζερ/συσκευές τηλεοµοιοτυπίας”, προϋπολογισµού 2.750,00 € 

• Είδος   Γ αναλώσιµα υλικά Η/Υ µε cpv 30234700-5 “Μαγνητικές ταινίες για µέσα αποθήκευσης”, 
προϋπολογισµού 4.000,00 € 
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• Είδος ∆ φωτοαντιγραφικού, µηχανογραφικού χαρτιού διαστάσεων Α4, Α3 µε cpv 30197642-8 “ 
Φωτοαντιγραφικό και ξηρογραφικό χαρτί ”, προϋπολογισµού 13.000,00 € 

• Είδος   Ε γραφική ύλη µε cpv 30192700-8: “Γραφική Ύλη”, προϋπολογισµού 11.000,00 € 

Η «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε» διατηρεί το δικαίωµα µείωσης του Αντικειµένου των αγαθών (υλικών) της εν λόγω 
προµήθειας, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. Η άσκηση του δικαιώµατος αυτού θα γίνεται µε γραπτή εντολή της προς τον 
Προµηθευτή. Στην περίπτωση µείωσης των προς προµήθεια αγαθών (υλικών), η αµοιβή του Αναδόχου - Προµηθευτή 
θα µειωθεί αντίστοιχα κατά ποσό ίσο µε την αξία των καταργούµενων, όπως αυτή υπολογίζεται µε βάση την αντίστοιχη 
οικονοµική προσφορά. Η Εταιρεία δεν υπέχει καµία υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε αποζηµίωσης του 
Αναδόχου για την εν λόγω µείωση. 

Η Εταιρία επίσης διατηρεί το δικαίωµα, να ζητήσει από τον Ανάδοχο αύξηση του αντικειµένου της προµήθειας µε 
αντίστοιχη αύξηση της συνολικής συµβατικής αξίας έως ποσοστό 20%, χωρίς υπέρβαση του αρχικού 
προϋπολογισµού (ανά είδος), µε τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιµές της οικονοµικής του προσφοράς. 

3)  Κριτήριο Ανάθεσης 

Η ανάθεση της Προµήθειας θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος. 

Ειδικότερα: Κριτήριο επιλογής του Αναδόχου θα είναι η «χαµηλότερη τιµή» για κάθε είδος χωριστά. Η Εταιρεία 
µπορεί να επιλέξει περισσότερους του ενός προµηθευτές (πάντα µε κριτήριο τη χαµηλότερη για κάθε είδος τιµή). Οι 
υποψήφιοι έχουν δικαίωµα (κατά την υποβολή της προσφοράς τους) να δηλώσουν ελάχιστο ποσό κάτω από το οποίο 
δεν θα επιθυµούσαν να τους ανατεθεί προµήθεια. Μη υποβολή τέτοιας δήλωσης συνεπάγεται αποδοχή οποιασδήποτε 
ανάθεσης. 

4)  Περιγραφή Υλικών ανα είδος 

Τα προς προµήθεια ανωτέρω υλικά διαχωρίζονται στα παρακάτω είδη και συγκεκριµένα:  

• είδος Α τόνερ εκτυπωτών µε cpv 30125110-5 “ Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεοµοιοτυπίας”, 
προϋπολογισµού 28.250,00 € 

Πίνακας Υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων Η/Υ (ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΝΕΡ 
Μονάδα 
Μέτρησης 

ZHTOYMENH 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΣΕ 

ΤΕΜΑΧΙΑ                

04-01-0009 ΤΟΝΕΡ ΗΡ 4127 Χ τεµάχια 5 
04-01-0010 ΤΟΝΕΡ ΗΡ 4129 Χ τεµάχια 12 
04-01-0012 CARTRIDGE  ΗΡ C 4836 ΑΕ   CYAN τεµάχια 1 
04-01-0013 ΤΟΝΕΡ ΗΡ C 4844 ΑΕ   BLACK τεµάχια 2 
04-01-0014 ΤΟΝΕΡ ΗΡ C 51645 AE τεµάχια 18 
04-01-0026 CARTRIDGE HP  C  6578 D COLOUR τεµάχια 28 
04-01-0031 CARTRIDGE HP 4838 ΑΕ YELLOW τεµάχια 1 
04-01-0051 CARTRIDGE HP 4912 A  MAGENTA τεµάχια 1 
04-01-0057 ΤΟΝΕΡ  ΗP c7115 Χ τεµάχια 5 
04-01-0067 ΤΟΝΕΡ HP C 6656 ΑΕ ΑΒΒ     BLACK τεµάχια 5 
04-01-0068 ΤΟΝΕΡ HP  C 6657  ΑΕ ΑΒΒ   COLOR τεµάχια 2 
04-01-0071 ΤΟΝΕΡ ΗΡ C 9730Α  BLACK τεµάχια 14 
04-01-0072 ΤΟΝΕΡ HP C 9731 A  CYAN τεµάχια 7 
04-01-0073 ΤΟΝΕΡ HP C 9732A  YELLOW τεµάχια 4 
04-01-0074 ΤΟΝΕΡ HP C 9733 A  MAGENTA τεµάχια 7 
04-01-0076 ΤΟΝΕΡ ΗΡ Q2612 A τεµάχια 48 
04-01-0085 ΤΟΝΕΡ HP Q5949X τεµάχια 10 
04-01-0087 ΤΟΝΕΡ ΗΡ Q7553Χ τεµάχια 40 
04-01-0088 ΤΟΝΕΡ HP Q 7516A  BLACK τεµάχια 8 
04-01-0097 ΤΟΝΕΡ HP c9373A  YELLOW τεµάχια 4 
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04-01-0098 ΤΟΝΕΡ ΗΡ c9374A  GRAY τεµάχια 2 
04-01-0120 ΤΟΝΕΡ HP Q7551X τεµάχια 20 
04-01-0127 CARTRIDGE HP C9385ΑΕ BLACK τεµάχια 2 
04-01-0128 CARTRIDGE HP C9386 CYAN τεµάχια 2 
04-01-0129 CARTRIDGE HP C9387 MAGENTA τεµάχια 2 
04-01-0130 CARTRIDGE HP C9388 YELLOW τεµάχια 2 
04-01-0139 ΤΟΝΕΡ HP CC530A BLACK τεµάχια 2 
04-01-0149 PRINTHEAD HP C9380A GRAY (PHOTO BLACK) τεµάχια 1 
04-01-0164 PRINTHEAD HP C9383A MAGENTA + CYAN τεµάχια 2 
04-01-0165 PRINTHEAD HP C9384A MATTE BLACK + YELLOW τεµάχια 2 
04-05-0039 Black Cartridge P/N CE270A  τεµάχια 2 
04-05-0040 Cyan  Cartridge P/N CE271A τεµάχια 2 
04-05-0041  Yellow Cartridge P/N CE272A τεµάχια 2 
04-05-0042 Magenta Cartridge P/N CE273A τεµάχια 2 
04-05-0043 HP 55A (C255A) τεµάχια 6 
04-05-0044 Cartridge: HP 83X (CF283X) Black High Yield τεµάχια 6 
04-05-0006 PRINTHEADS  HP c4810 A BLACK τεµάχια 6 
04-05-0008 PRINTHEAD  HP c 4812 A  MAGENTA τεµάχια 6 
04-05-0007 PRINTHEADS  HP c4811 A  CYAN τεµάχια 6 
04-05-0009 PRINTHEAD  HP  c4813 A  YELLOW τεµάχια 6 
04-01-0086 ΤΟΝΕΡ ΗP Q 6511X τεµάχια 4 
04-05-0037 HP #88 Magenta/ Cyan PrinHead (P/N C9382A) τεµάχια 4 
04-05-0038 HP #88 Black/ Yellow PrinHead (P/N C9381A) τεµάχια 4 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  313 
Οι παραπάνω ποσότητες αναφέρονται σε τεµάχια και όχι συσκευασίες.  
 

• είδος Β τόνερ συσκευών τηλεοµοιοτυπίας/FAX µε cpv 30125110-5 “ Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές 
τηλεοµοιοτυπίας”, προϋπολογισµού 2.750,00 € 

Πίνακας Υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων Η/Υ (ΤΟΝΕΡ FAX) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΝΕΡ 
 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 

04-04-0013 Toner Canon FX8 Black 6 
04-04-0003 ΤΟΝΕΡ ΦΑΞ  CANON FX-3 24 
04-04-0010 ΤΟΝΕΡ ΦΑΞ CANON FX-10 26 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  56 
Οι παραπάνω ποσότητες αναφέρονται σε τεµάχια και όχι συσκευασίες 
 

• είδος Γ αναλώσιµα υλικά Η/Υ µε cpv 30234700-5 “Μαγνητικές ταινίες για µέσα αποθήκευσης ”, 
προϋπολογισµού 4.000,00 € 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

 Ταινίες LTO-5 Ultrium 3 TB RW Data Cartridge  216 τεµάχια 
 Ετικέτες LTO5 Ultrium RW Bar Code Label Pack  300 τεµάχια 
Οι παραπάνω ποσότητες αναφέρονται σε τεµάχια και όχι συσκευασίες 
 

• είδος ∆ φωτοαντιγραφικού, µηχανογραφικού χαρτιού διαστάσεων Α4, Α3 µε cpv 30197642-8 
“Φωτοαντιγραφικό και ξηρογραφικό χαρτί ”, προϋπολογισµού 13.000,00 € 
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Τεχνικές Προδιαγραφές φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 & Α3 
 
Α/Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ 

1 Είδος – (Επωνυµία – Εργοστάσιο 
Κατασκευής  χαρτιού) 

Φωτοαντιγραφικό χαρτί κατάλληλο για ψηφιακούς 
εκτυπωτές, εκτυπωτές laser και fax. 

2 ∆ιαστάσεις 210  X  297 mm   (Α4) 
3 Σύνθεση 100% χηµικός πολτός 

4 Βάρος  
κατά ISO 536 

80g/m2  UP 
 

5 Πάχος-Πυκνότητα 
κατά ISO 534 

105µm  UP 
 

6 Επιφάνεια Ματ επεξεργασµένη χωρίς κηλίδες, στίγµατα ή ραβδώσεις 

7 Χρώµα Λευκό 

8 Κοπή-Επιφάνεια Λεία χωρίς υπολείµµατα κοπής (ξεφτίσµατα). Κατεύθυνση 
ινών παράλληλη µε τη µεγάλη διάσταση. 

9 Λευκότητα CIE 
κατά ISO 11475 

> 110 

10 Αδιαφάνεια 
κατά ISO 2471 

>92 

11 Υγρασία % 
κατά ISO 287 

4,5  +/-0,5 

12 Λειότητα-Τραχύτητα ml/min 
κατά ISO 8791-2 

190  +/-50 

13 Συσκευασία Σε δεσµίδες 500 φύλλων η καθεµία, περιτυλιγµένες µε 
ειδικό αδιάβροχο χαρτί για την προστασία από την 
υγρασία του περιβάλλοντος και στη συνέχεια 
συσκευασµένες ανά πέντε δεσµίδες σε ανθεκτικά κιβώτια. 

Ο Προµηθευτής θα πρέπει να προσκοµίσει τα απαραίτητα πιστοποιητικά του εργοστασίου παραγωγής ή πίνακα 
αποτελεσµάτων εξέτασης από αρµόδια Ελληνική Αρχή σε πρωτότυπο ή επικυρωµένο αντίγραφο. 
 
∆είγµα χαρτιού που θα προµηθευτεί η εταιρεία, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα µπορεί να σταλεί στο Γενικό Χηµείο του 
Κράτους για έλεγχο, προκειµένου να διαπιστωθεί η συµφωνία των συστατικών του µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Το 
κόστος της ανάλυσης αυτής θα βαρύνει τον Προµηθευτή. Η διαφοροποίηση των συστατικών του µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές, θα έχει ως συνέπεια την αντικατάστασή του µε χαρτί σύµφωνο µε τις απαιτούµενες τεχνικές 
προδιαγραφές. 
 

Τo φωτοαντιγραφικό, µηχανογραφικό χαρτί διαστάσεων Α4, Α3 θα παραδοθεί στα κεντρικά γραφεία της 
εταιρείας, στο 6ο χλµ Θεσσαλονίκης-Θέρµης και στο υποκατάστηµα της εταιρίας στο 9 χλµ Θεσ/νίκης - Καβάλας    ( 
περιοχή ∆ερβενίου, ΤΙΤΑΝ ) στα σηµεία που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΚΤΙΡΙΟ Τρόπος 
πρόσβασης 

∆ΕΣΜΙ∆ΕΣ Α4 
(500 σελίδων)    

∆ΕΣΜΙ∆ΕΣ   Α3 
(500 σελίδων)    

Μποτζώρλος 2 (Ισόγειο) χωρίς ασανσέρ 1000 30 
Μποτζώρλος 2 (1ος όροφος) µε ασανσέρ 1000 30 
Μποτζώρλος 2 (2ος όροφος) µε ασανσέρ 1000 30 
Κεντρικό κτίριο (ηµιυπόγειο) χωρίς ασανσέρ 1000 30 
Λυόµενο κτίριο (Ισόγειο) χωρίς ασανσέρ 500 20 
∆ερβένι υποκ/µα (1ος όροφος) χωρίς ασανσέρ 500 20 

ΣΥΝΟΛΟ : 5.000 160 
 

 

 
ΚΤΙΡΙΟ 

Τρόπος πρόσβασης ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 11 Χ 15 2Φ 
ΧΗΜΙΚΟ 

Κεντρικό κτίριο (ηµιυπόγειο) χωρίς ασανσέρ 6.000 φύλλων 
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• είδος Ε γραφική ύλη µε cpv 30192700-8: “Γραφική Ύλη”, προϋπολογισµού 11.000,00 € αποτελούµενη από 
τα παρακάτω υλικά: 

Πίνακας Υλικών γραφικής ύλης σε τεµάχια (όχι συσκευασίες) 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 

ZHTOYMENH ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 

01-01-0001 ΣΤΥΛΟ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ  ΜΠΛΕ 450 
01-01-0003 ΣΤΥΛΟ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟ 50 
01-01-0005 ΜΟΛΥΒΙ 100 
01-01-0010 ΜΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΟΛΥΒΙΟΥ  ΝΟ 0,7 ΗΒ 20 
01-01-0012 ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ 130 
01-01-0015 ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 60 
01-02-0002 POST-IT 76X76 160 
01-02-0011 ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛ/ΦΙΑΣ 11Χ23  ΛΕΥΚΟΣ 1.500 
01-02-0013 ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 27Χ20 ΕΚ. 250 
01-02-0014 ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 29Χ22 ΕΚ. 250 
01-02-0016 ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 41Χ31 ΕΚ. 750 
01-02-0017 ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 45Χ36 ΕΚ. 250 
01-02-0022 ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 45Χ37 ΕΚ. 70 
01-02-0023 ΜΠΛΟΚ ΡΙΓΕ Α4 20 
01-02-0029 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΥΒΟΥ 60 
01-02-0030 ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 2.500 
01-02-0034 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 99,1Χ33,9 MM 1.000 
01-02-0035 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 105Χ74,2 MM 800 
01-02-0039 ΓΩΝΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗ ΙΩΝΙΑ 100 
01-02-0048 ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛ/ΦΙΑΣ Α4 ΛΕΥΚΟΣ 1.000 
01-02-0066 ΣΕΛΙ∆Α  Α4  ΓΑΛΑΖΙΑ  80 gr 500 
01-02-0073 ΒΙΒΛΙΟ ∆ΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ 526 17Χ25 3 
01-03-0005 ΚΟΛΛΑ UHU STICK 8,2 GR 15 
01-03-0006 ΚΟΛΛΑ UHU STICK 21 GR 5 
01-03-0007 ΚΟΛΛΑ UHU ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 20ML 25 
01-03-0011 ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ ΛΕΥΚΗ 60 
01-04-0002 ∆ΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ LEITZ 5038 10 
01-04-0004 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΝΟ 64 10 
01-04-0005 ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ  ΝΟ 126 20 
01-04-0006 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΝΟ 64 (1000 συρµ) 10 
01-04-0007 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΝΟ 126 (1000 συρµ) 100 
01-04-0012 ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ ΝΟ 3 (100 συνδετήρων) 180 
01-04-0013 ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ ΝΟ 5 (100 συνδετήρων) 120 
01-04-0015 ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΛΕΥΚΟ 90 
01-04-0019 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ SAX 23/13 (1000 συρµ) 2 
01-04-0022 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ 23/8 (1000 συρµ) 8 
01-05-0008 ΨΑΛΙ∆Ι ΓΡΑΦΕΙΟΥ 40 
01-05-0010 ΧΑΡΑΚΑΣ 30 ΕΚ. 10 
01-05-0011 ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΪΠ 20 
01-05-0018 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ 16 
01-05-0030 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ LR6/AA 12 
01-06-0002 ΜΕΛΑΝΙ ΤΑΜΠΟΝ (ΣΦΡΑΓΙ∆ΟΣ) ΜΠΛΕ 20 
01-06-0004 ΤΑΜΠΟΝ (ΣΦΡΑΓΙ∆ΑΣ) ΝΟ2 10 
01-06-0030 ΑΝΤΑΛΛ/ΚΟ ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙ∆ΑΣ COLOP 55 ΜΠΛΕ 4 
01-06-0034 ΑΝΤΑΛΛ/ΚΟ ΤΑΜΠΟΝ (ΣΦΡΑΓΙ∆ΟΣ COLOP 50) BLACK 1 
01-07-0001 ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 100 
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02-01-0002 ΚΛΑΣΕΡ 4Χ32 ΜΠΛΕ 100 
02-01-0003 ΚΛΑΣΕΡ 4Χ32 ΚΟΚΚΙΝΟ 100 
02-01-0004 ΚΛΑΣΕΡ 8Χ32 ΜΑΥΡΟ 1.200 
02-01-0005 ΚΛΑΣΕΡ 8Χ32 ΜΠΛΕ 800 
02-01-0006 ΚΛΑΣΕΡ 8Χ32 ΚΟΚΚΙΝΟ 800 
02-02-0002 ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ A4 40.000 
02-02-0004 ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΤΥΠΟΥ "Γ" 2.300 
02-02-0010 ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑΚΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 100 
02-02-0011 ΕΛΑΣΜΑΤΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 2.000 
02-03-0002 ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΣ+ΣΟΥΣΤΑ+ΣΙ∆ΕΡΑΚΙ  ΚΟΚΚΙΝΟΣ 1.200 
02-03-0004 ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΣ+ΣΟΥΣΤΑ+ΣΙ∆ΕΡΑΚΙ ΜΠΛΕ 2.000 
02-03-0006 ΦΑΚΕΛΛΟΣ-ΣΟΥΣΤΑ 200 
02-03-0010 ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΣ+ΣΟΥΣΤΑ+ΣΙ∆ΕΡΑΚΙ ΚΙΤΡΙΝΟΣ 800 
02-04-0001 ΚΑΡΤΕΛΛΕΣ ΚΡΕΜΑΣΤΕΣ Α3 ΚΙΤΡΙΝΕΣ 150 
02-04-0004 ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΚΡΕΜΑΣΤΕΣ Α3 ΠΡΑΣΙΝΕΣ 250 
02-06-0001 ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 10 ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΑΡΤΙΝΑ 350 
02-07-0003 ΘΗΚΗ CD & DVD ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ, ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ 40 
03-02-0001 ∆ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑΣ Α4 2.000 

Οι παραπάνω ποσότητες αναφέρονται σε τεµάχια και όχι συσκευασίες 
 
                  Αθανάσιος Ιατρόπουλος                                                                Ιωάννης Κίτσας           

 
 
 

                           ∆ιευθυντής                                                                              ∆ιευθυντής 
∆ιεύθυνσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών                                        Ανθρωπίνων Πόρων &  
                                                                                                                    ∆ιοικητικής Μέριµνας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙ∆ΟΣ Α ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ                               (Συνολικού 
Προϋπολογισµού 28.250 € ) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΝΕΡ 
 
 

Μονάδα 
Μέτρησης 

 

ZHTOYMENH 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ                  

(1) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ                   
(2) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
(ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 
ΑΝΑ ΚΩ∆ΙΚΟ           
(3) = (2) * (1) 

04-01-0009 
 
ΤΟΝΕΡ ΗΡ 4127 Χ τεµάχια 5     

04-01-0010 
 
ΤΟΝΕΡ ΗΡ 4129 Χ τεµάχια 12     

04-01-0012 
 
CARTRIDGE  ΗΡ C 4836 ΑΕ   CYAN τεµάχια 1     

04-01-0013 
 
ΤΟΝΕΡ ΗΡ C 4844 ΑΕ   BLACK τεµάχια 2     

04-01-0014 
 
ΤΟΝΕΡ ΗΡ C 51645 AE τεµάχια 18     

04-01-0026 
 
CARTRIDGE HP  C  6578 D COLOUR τεµάχια 28     

04-01-0031 
 
CARTRIDGE HP 4838 ΑΕ YELLOW τεµάχια 1     

04-01-0051 
 
CARTRIDGE HP 4912 A  MAGENTA τεµάχια 1     

04-01-0057 
 
ΤΟΝΕΡ  ΗP c7115 Χ τεµάχια 5     

04-01-0067 
 
ΤΟΝΕΡ HP C 6656 ΑΕ ΑΒΒ     BLACK τεµάχια 5     

04-01-0068 
 
ΤΟΝΕΡ HP  C 6657  ΑΕ ΑΒΒ   COLOR τεµάχια 2     

04-01-0071 
 
ΤΟΝΕΡ ΗΡ C 9730Α  BLACK τεµάχια 14     

04-01-0072 
 
ΤΟΝΕΡ HP C 9731 A  CYAN τεµάχια 7     

04-01-0073 
 
ΤΟΝΕΡ HP C 9732A  YELLOW τεµάχια 4     

04-01-0074 
 
ΤΟΝΕΡ HP C 9733 A  MAGENTA τεµάχια 7     

04-01-0076 
 
ΤΟΝΕΡ ΗΡ Q2612 A τεµάχια 48     

04-01-0085 
 
ΤΟΝΕΡ HP Q5949X τεµάχια 10     

04-01-0086 
 
ΤΟΝΕΡ ΗP Q 6511X τεµάχια 4     

04-01-0087 
 
ΤΟΝΕΡ ΗΡ Q7553Χ τεµάχια 40     

04-01-0088 
 
ΤΟΝΕΡ HP Q 7516A  BLACK τεµάχια 8     

04-01-0097 
 
ΤΟΝΕΡ HP c9373A  YELLOW τεµάχια 4     

04-01-0098 
 
ΤΟΝΕΡ ΗΡ c9374A  GRAY τεµάχια 2     

04-01-0120 
 
ΤΟΝΕΡ HP Q7551X τεµάχια 20     

04-01-0127 
 
CARTRIDGE HP C9385ΑΕ BLACK τεµάχια 2     

04-01-0128 
 
CARTRIDGE HP C9386 CYAN τεµάχια 2     

Συνεχίζεται στην επόµενη σελίδα 
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Συνέχεια από την προηγούµενη σελίδα 

04-01-0129 
 
CARTRIDGE HP C9387 MAGENTA τεµάχια 2     

04-01-0130 
 
CARTRIDGE HP C9388 YELLOW τεµάχια 2     

04-01-0139 
 
ΤΟΝΕΡ HP CC530A BLACK τεµάχια 2     

04-01-0149 
 
PRINTHEAD HP C9380A GRAY (PHOTO BLACK) τεµάχια 1     

04-01-0164 
 
PRINTHEAD HP C9383A MAGENTA + CYAN τεµάχια 2     

04-01-0165 
 
PRINTHEAD HP C9384A MATTE BLACK + YELLOW τεµάχια 2     

04-05-0006 
 
PRINTHEADS  HP c4810 A BLACK τεµάχια 6     

04-05-0007 
 
PRINTHEADS  HP c4811 A  CYAN τεµάχια 6     

04-05-0008 
 
PRINTHEAD  HP c 4812 A  MAGENTA τεµάχια 6     

04-05-0009 
 
PRINTHEAD  HP  c4813 A  YELLOW τεµάχια 6     

04-05-0037 
 
HP #88 Magenta/ Cyan PrinHead (P/N C9382A) τεµάχια 4     

04-05-0038 
 
HP #88 Black/ Yellow PrinHead (P/N C9381A) τεµάχια 4     

04-05-0039 
 
Black Cartridge P/N CE270A  τεµάχια 2     

04-05-0040 
 
Cyan  Cartridge P/N CE271A τεµάχια 2     

04-05-0041  
 
Yellow Cartridge P/N CE272A τεµάχια 2     

04-05-0042 
 
Magenta Cartridge P/N CE273A τεµάχια 2     

04-05-0043 
 
HP 55A (C255A) τεµάχια 6     

04-05-0044 
 
Cartridge: HP 83X (CF283X) Black High Yield τεµάχια 6     

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α 

   
*Οι παραπάνω ποσότητες αναφέρονται σε τεµάχια και όχι συσκευασίες.  
 
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ολογράφως). ......................................................................................................... 
…………………………….......………………………………………………....... 

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 

Σφραγίδα - Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙ∆ΟΣ Β ΤΟΝΕΡ FAX                                               (Συνολικού 
Προϋπολογισµού 2.750 € ) 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ZHTOYMENH 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ                  

(1) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ                   

(2) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ             

(3) = (2) * (1) 

04-04-0013 
 
Toner Canon FX8 Black 6     

04-04-0003 
 
ΤΟΝΕΡ ΦΑΞ  CANON FX-3 24     

04-04-0010 
 
ΤΟΝΕΡ ΦΑΞ CANON FX-10 26     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.)                                                                          
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙ∆ΟΣ Β   

*Οι παραπάνω ποσότητες αναφέρονται σε τεµάχια και όχι συσκευασίες 
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ολογράφως). ......................................................................................................... 

…………………………….......………………………………………………....... 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 

        Σφραγίδα - Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙ∆ΟΣ Γ Αναλώσιµα Υλικά Η/Υ  

(Συνολικού Προϋπολογισµού 4.000 € ) 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΝΕΡ 
Μονάδα 
Μέτρησης 

ZHTOYMENH 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ                  

(1) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ                   

(2) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

(ΑΝΕΥ ΦΠΑ) ΑΝΑ 
ΚΩ∆ΙΚΟ                   

(3) = (2) * (1) 

  
Ταινίες LTO-5 Ultrium 3 TB RW 
Data Cartridge  τεµάχια 216 τεµάχια     

  
Ετικέτες LTO5 Ultrium RW Bar 
Code Label Pack  τεµάχια 300 τεµάχια     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ   
*Οι παραπάνω ποσότητες αναφέρονται σε τεµάχια και όχι συσκευασίες 
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ολογράφως). ......................................................................................................... 

…………………………….......………………………………………………....... 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 

        Σφραγίδα - Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙ∆ΟΣ ∆ Φωτοαντιγραφικού, Μηχανογραφικού χαρτιού 
(Συνολικού Προϋπολογισµού 13.000 € ) 

 
ΚΤΙΡΙΟ Τρόπος πρόσβασης Μονάδα Μέτρησης Χαρτί   Α4 

Μποτζώρλος 2 (Ισόγειο) χωρίς ασανσέρ ∆εσµίδες (500 φύλλων) 1000 
Μποτζώρλος 2 (1ος όροφος) µε ασανσέρ ∆εσµίδες (500 φύλλων) 1000 

Μποτζώρλος 2 (2ος όροφος) µε ασανσέρ ∆εσµίδες (500 φύλλων) 1000 

Κεντρικό κτίριο (ηµιυπόγειο) χωρίς ασανσέρ ∆εσµίδες (500 φύλλων) 1000 
Λυόµενο κτίριο (Ισόγειο) χωρίς ασανσέρ ∆εσµίδες (500 φύλλων) 500 
∆ερβένι υποκ/µα (1ος όροφος) χωρίς ασανσέρ ∆εσµίδες (500 φύλλων) 500 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ∆εσµίδες (500 φύλλων) 5.000 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ∆1   

  
ΚΤΙΡΙΟ Τρόπος πρόσβασης Μονάδα Μέτρησης Χαρτί   Α3 

Μποτζώρλος 2 (Ισόγειο) χωρίς ασανσέρ ∆εσµίδες (500 φύλλων) 30 
Μποτζώρλος 2 (1ος όροφος) µε ασανσέρ ∆εσµίδες (500 φύλλων) 30 

Μποτζώρλος 2 (2ος όροφος) µε ασανσέρ ∆εσµίδες (500 φύλλων) 30 

Κεντρικό κτίριο (ηµιυπόγειο) χωρίς ασανσέρ ∆εσµίδες (500 φύλλων) 30 
Λυόµενο κτίριο (Ισόγειο) χωρίς ασανσέρ ∆εσµίδες (500 φύλλων) 20 
∆ερβένι υποκ/µα (1ος όροφος) χωρίς ασανσέρ ∆εσµίδες (500 φύλλων) 20 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ∆εσµίδες (500 φύλλων) 160 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ∆2   

  
ΚΤΙΡΙΟ Τρόπος πρόσβασης 

Μονάδα Μέτρησης 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΧΑΡΤΙ 11 Χ 15 2Φ 

ΧΗΜΙΚΟ 

Κεντρικό κτίριο (ηµιυπόγειο) χωρίς ασανσέρ   6000 φύλλων 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ∆3   
  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆ (∆1 + ∆2 + ∆3)   

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ολογράφως). ......................................................................................................... 

…………………………….......………………………………………………....... 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 

        Σφραγίδα - Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙ∆ΟΣ Ε ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ                                               (Συνολικού 

Προϋπολογισµού 11.000 € ) 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 

Μονάδα 
Μέτρησ

ης 
 

ZHTOYMENH 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ                  

(1) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
ΑΝΕΥ ΦΠΑ                   

(2) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

(ΑΝΕΥ ΦΠΑ) ΑΝΑ 
ΚΩ∆ΙΚΟ                   

(3) = (2) * (1) 

01-01-0001 
 
ΣΤΥΛΟ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ  ΜΠΛΕ τεµάχια 450     

01-01-0003 
 
ΣΤΥΛΟ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟ τεµάχια 50     

01-01-0005 
 
ΜΟΛΥΒΙ τεµάχια 100     

01-01-0010 
ΜΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΟΛΥΒΙΟΥ  ΝΟ 
0,7 ΗΒ τεµάχια 20     

01-01-0012 
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 
ΚΙΤΡΙΝΟΣ τεµάχια 130     

01-01-0015 
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ τεµάχια 60     

01-02-0002 
 
POST-IT 76X76 τεµάχια 160     

01-02-0011 
 
ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛ/ΦΙΑΣ 11Χ23  ΛΕΥΚΟΣ τεµάχια 1.500     

01-02-0013 
ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 27Χ20 ΕΚ. τεµάχια 250     

01-02-0014 
ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 29Χ22 ΕΚ. τεµάχια 250     

01-02-0016 
ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 41Χ31 ΕΚ. τεµάχια 750     

01-02-0017 
ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 45Χ36 ΕΚ. τεµάχια 250     

01-02-0022 
 
ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 45Χ37 ΕΚ. τεµάχια 70     

01-02-0023 
 
ΜΠΛΟΚ ΡΙΓΕ Α4 τεµάχια 20     

01-02-0029 
 
ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΥΒΟΥ τεµάχια 60     

01-02-0030 
 
ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ τεµάχια 2.500     

01-02-0034 
 
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 99,1Χ33,9 MM τεµάχια 1.000     

01-02-0035 
 
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 105Χ74,2 MM τεµάχια 800     

01-02-0039 
 
ΓΩΝΙΑ ΧΑΡΤΙΝΗ ΙΩΝΙΑ τεµάχια 100     

01-02-0048 
 
ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΛΛ/ΦΙΑΣ Α4 ΛΕΥΚΟΣ τεµάχια 1.000     

01-02-0066 
 
ΣΕΛΙ∆Α  Α4  ΓΑΛΑΖΙΑ  80 gr σελίδες 500     

01-02-0073 
 
ΒΙΒΛΙΟ ∆ΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ 526 17Χ25 τεµάχια 3     

01-03-0005 
 
ΚΟΛΛΑ UHU STICK 8,2 GR τεµάχια 15     

01-03-0006 
 
ΚΟΛΛΑ UHU STICK 21 GR τεµάχια 5     

01-03-0007 
 
ΚΟΛΛΑ UHU ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 20ML τεµάχια 25     

Συνεχίζεται στην επόµενη σελίδα 
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Συνέχεια από την προηγούµενη σελίδα 

01-03-0011 
 
ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ ΛΕΥΚΗ τεµάχια 60     

01-04-0002 
 
∆ΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ LEITZ 5038 τεµάχια 10     

01-04-0004 
 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΝΟ 64 τεµάχια 10     

01-04-0005 
 
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ  ΝΟ 126 τεµάχια 20     

01-04-0006 
ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΝΟ 64    
(1000 συρµ) τεµάχια 10     

01-04-0007 
ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΝΟ 126  
(1000 συρµ) τεµάχια 100     

01-04-0012 
 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ ΝΟ 3(100 συνδετήρων) τεµάχια 180     

01-04-0013 
 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ ΝΟ 5 (100 συνδετήρων) Τεµάχια  120     

01-04-0015 
 
ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΛΕΥΚΟ τεµάχια 90     

01-04-0019 
ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ SAX 23/13 
(1000 συρµ) τεµάχια 2     

01-04-0022 
ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ 23/8        
(1000 συρµ) τεµάχια 8     

01-05-0008 
 
ΨΑΛΙ∆Ι ΓΡΑΦΕΙΟΥ τεµάχια 40     

01-05-0010 
 
ΧΑΡΑΚΑΣ 30 ΕΚ. τεµάχια 10     

01-05-0011 
 
ΒΑΣΗ ΣΕΛΟΤΕΪΠ τεµάχια 20     

01-05-0018 
 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ τεµάχια 16     

01-05-0030 
 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ LR6/AA τεµάχια 12     

01-06-0002 
 
ΜΕΛΑΝΙ ΤΑΜΠΟΝ (ΣΦΡΑΓΙ∆ΟΣ) ΜΠΛΕ τεµάχια 20     

01-06-0004 
 
ΤΑΜΠΟΝ (ΣΦΡΑΓΙ∆ΑΣ) ΝΟ2 τεµάχια 10     

01-06-0030 
ΑΝΤΑΛΛ/ΚΟ ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙ∆ΑΣ 
COLOP 55 ΜΠΛΕ τεµάχια 4     

01-06-0034 
ΑΝΤΑΛΛ/ΚΟ ΤΑΜΠΟΝ (ΣΦΡΑΓΙ∆ΟΣ 
COLOP 50) BLACK τεµάχια 1     

01-07-0001 
 
ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ τεµάχια 100     

02-01-0002 
 
ΚΛΑΣΕΡ 4Χ32 ΜΠΛΕ τεµάχια 100     

02-01-0003 
 
ΚΛΑΣΕΡ 4Χ32 ΚΟΚΚΙΝΟ τεµάχια 100     

02-01-0004 
 
ΚΛΑΣΕΡ 8Χ32 ΜΑΥΡΟ τεµάχια 1.200     

02-01-0005 
 
ΚΛΑΣΕΡ 8Χ32 ΜΠΛΕ τεµάχια 800     

02-01-0006 
 
ΚΛΑΣΕΡ 8Χ32 ΚΟΚΚΙΝΟ τεµάχια 800     

02-02-0002 
 
ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ A4 τεµάχια 40.000     

02-02-0004 
 
ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΤΥΠΟΥ "Γ" τεµάχια 2.300     

02-02-0010 
 
ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑΚΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ τεµάχια 100     

Συνεχίζεται στην επόµενη σελίδα 
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Συνέχεια από την προηγούµενη σελίδα 

02-02-0011 
 
ΕΛΑΣΜΑΤΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ τεµάχια 2.000     

02-03-0002 
ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΣ+ΣΟΥΣΤΑ+ΣΙ∆ΕΡΑΚΙ  
ΚΟΚΚΙΝΟΣ τεµάχια 1.200     

02-03-0004 
ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΣ+ΣΟΥΣΤΑ+ΣΙ∆ΕΡΑΚΙ 
ΜΠΛΕ τεµάχια 2.000     

02-03-0006 ΦΑΚΕΛΛΟΣ-ΣΟΥΣΤΑ τεµάχια 200     

02-03-0010 
ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΣ+ΣΟΥΣΤΑ+ΣΙ∆ΕΡΑΚΙ 
ΚΙΤΡΙΝΟΣ τεµάχια 800     

02-04-0001 
ΚΑΡΤΕΛΛΕΣ ΚΡΕΜΑΣΤΕΣ Α3 
ΚΙΤΡΙΝΕΣ τεµάχια 150     

02-04-0004 ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΚΡΕΜΑΣΤΕΣ Α3 ΠΡΑΣΙΝΕΣ τεµάχια 250     
02-06-0001 ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ 10 ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΑΡΤΙΝΑ τεµάχια 350     

02-07-0003 
ΘΗΚΗ CD & DVD ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ, 
ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ τεµάχια 40     

03-02-0001 
 
∆ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑΣ Α4 τεµάχια 2.000     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 

 
 

  
*Οι παραπάνω ποσότητες αναφέρονται σε τεµάχια και όχι συσκευασίες. Όπου υπάρχει συσκευασία αναφέρεται στην 
περιγραφή µαζί µε την ποσότητα που περιέχει. Υπάρχει δυνατότητα προσφοράς συσκευασίας µε άλλη ποσότητα µε 
την προϋπόθεση ότι δεν θα µεταβάλλεται συνολικά η προσφερόµενη ποσότητα. 
 
 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ολογράφως). ......................................................................................................... 

…………………………….......………………………………………………....... 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
 
 

        Σφραγίδα - Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ IΙΙ 
 

                                                                ΟΜΑ∆Α Α 
02-03-0010 
ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΣ+ΣΟΥΣΤΑ+ΣΙ∆ΕΡΑΚΙ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01-02-0021  
ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 35Χ25,5 ΕΚ.  
ΜΕ ΦΥΣΑΛΙ∆ΕΣ 
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙV 
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (επί ποινή αποκλεισµού) 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ  ΕΙ∆ΟΣ Α ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ   & ΕΙ∆ΟΣ Β FAX 
 

1. εισαγωγή 
 Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προµήθεια Toner εκτυπωτικών µηχανηµάτων και συσκευών 
τηλεοµοιοτυπίας (fax) και οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν τη συµµόρφωση τους µε τις απαιτήσεις της 
Τεχνικής Προδιαγραφής, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα προδιαγραφή, οι οποίες θα συµπεριληφθούν ως 
όροι της σύµβασης που θα υπογραφεί.  

                            ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

2. τεχνικές περιγραφές 
Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 
  
2.1 Να είναι γνήσια αντιπροσωπείας - αυθεντικά προϊόντα των 
κατασκευαστριών εταιρειών των µηχανηµάτων (original) ή ισοδύναµα (συµβατά 
ή ανακατασκευασµένα). Τα είδη όταν θα παραδίδονται θα συνοδεύονται από 
νέα έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ότι πληρούν τις προδιαγραφές της 
προκήρυξης 

ΝΑΙ 

  
  

2.2  Να είναι καινούρια και αµεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση. 
ΝΑΙ 

  
  

2.3  Να µην είναι αναγοµωµένα (refilled). 
ΝΑΙ 

  
  

2.4 Σε περίπτωση που προσφερθούν ισοδύναµα Toner (συµβατά ή 
ανακατασκευασµένα) τότε απαιτείται, επί ποινή αποκλεισµού, έγγραφη 
βεβαίωση του προσφέροντος ότι έχει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 ή 
ισοδύναµη ή ανώτερη, και ISO 14001:2004 ή ισοδύναµη ή ανώτερη (περί 
φιλικότητας του περιβάλλοντος). Συνηµµένα, απαιτείται επίσης να 
προσκοµιστούν επικυρωµένα, κατά το νόµο, αντίγραφα των εν λόγω 
πιστοποιήσεων. 

ΝΑΙ 

  
  

2.5 Σε περίπτωση που προσφερθούν ισοδύναµα Toner (συµβατά ή 
ανακατασκευασµένα) τότε απαιτείται έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή 
για τον αριθµό σελίδων που τυπώνει το αναλώσιµο βάσει ΙSO/ΙΕC19752 ή 
ΙSO/ΙΕC19798 (τα συγκεκριµένα πρότυπα πιστοποιούν τον αριθµό των 
σελίδων που εκτυπώνει ένα αναλώσιµο). Η ποιότητα εκτύπωσης καθώς και 
ο αριθµός εκτυπώσεων του ισοδύναµου (συµβατού ή ανακατασκευασµένου) 
πρέπει να συµφωνούν µε τις προδιαγραφές του αντίστοιχου γνήσιου (original) 
υλικού του κατασκευαστή. Τα προϊόντα του είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές DIN 33870 (LASER TONER) & DIN 33871 (INKJET)  ή 
ισοδύναµες. Τα cartridge (inkjet & laser) να έχουν χρησιµοποιηθεί µία µόνο 
φορά (VIRGIN CARTRIDGE) και να έχουν οικολογικό χηµικό toner. Τα 
ανακατασκευασµένα laser CARTRIDGE µε ενσωµατωµένο τύµπανο έχουν: 

• καινούργιο τύµπανο 
• καινούργιο VIPER BLADE 
• καινούργιο ότι χρειάζεται αντικατάσταση (CHIP, DOCTOR, BLADE, 

DOCTOR BAR, κλπ) 
• ταινία ασφαλείας. 

ΝΑΙ 

  
  

2.6 Σε περίπτωση που προσφερθούν ισοδύναµα Toner (συµβατά ή 
ανακατασκευασµένα) και διαπιστωθεί αριθµός εκτυπώσεων κατά 15% 
µικρότερος από τον αριθµό που προβλέπεται από το αντίστοιχο  ΙSO αριθµού 
σελίδων εκτύπωσης τότε το είδος θα αντικαθίσταται. Αν το ποσοστό των 
ελαττωµατικών ειδών είναι περισσότερο από το 10% της τότε θα αντικατασταθεί 
όλη η ποσότητα του προσφερόµενου είδους, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση του 
φορέα. 

ΝΑΙ 
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2.7 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. 

ΝΑΙ 

  

  

2.8  Εφόσον κάποιο από τα προσφερόµενα είδη αποδειχτεί ελαττωµατικό, θα 
αντικατασταθεί άµεσα µε νέο αρίστης ποιότητας. Εφόσον αποδειχτούν 
ελαττωµατικά περισσότερο από το 10% της ποσότητας του συγκεκριµένου 
κωδικού, θα αντικατασταθεί άµεσα όλη η ποσότητα του συγκεκριµένου κωδικού, 
χωρίς οικονοµική επιβάρυνση του φορέα. 

ΝΑΙ 

  

  

2.9  Εφόσον προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε εκτυπωτικό µηχάνηµα ή 
συσκευή τηλεοµοιοτυπίας (fax) του φορέα εξαιτίας της χρήσης ισοδύναµων 
Toner (γεγονός που θα πιστοποιηθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία είτε από 
εξειδικευµένο φορέα συντήρησης των µηχανηµάτων), ο προσφορών θα 
αναλάβει είτε την αποκατάσταση της βλάβης του µηχανήµατος είτε την 
αποζηµίωση της χρέωσης του επισκευαστή. 

ΝΑΙ 

  

  

2.10  Τα προϊόντα θα παραδίδονται συσκευασµένα. Στις εξωτερικές 
συσκευασίες θα αναγράφεται α) η συµβατότητα τύπου µοντέλου/ ο τύπος του 
φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος ή συσκευής τηλεοµοιοτυπίας (fax) για τα οποία 
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. 

ΝΑΙ 

  

  

2.11  Όλα τα προϊόντα (αυθεντικά, συµβατά και ανακατασκευασµένα) θα 
πρέπει επίσης να έχουν προστατευτικό κάλυµµα κεφαλής, το οποίο να 
αφαιρείται πριν από τη χρήση. 

ΝΑΙ 
  

  

2.12 Να παρέχεται εγγύηση αντικατάστασης ελαττωµατικών προϊόντων και 
εγγύηση καλής λειτουργίας του µηχανήµατος. 

ΝΑΙ 
  

  

2.13  Οι παραπάνω όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι επί 
ποινή αποκλεισµού ΝΑΙ 

  

  

Έλαβα γνώση όλων των ανωτέρω και δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχοµαι πλήρως τα αναγραφόµενα τα 
οποία και συµπεριλαµβάνονται πλήρως στην προσφορά µου. 

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
 
 

        Σφραγίδα - Υπογραφή 
 
 
 
 
 
Παρατήρηση: ∆ήλωση συµµόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών – χαρακτηριστικών τόνερ εκτυπωτών και µηχανών τηλοµοιοτυπίας FAX 
( Αφορά µόνο τους συµµετέχοντες στην κατάθεση προσφορών για το είδος Α & Β της παρούσας διακήρυξης).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 

Προς την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού της ως άνω προµήθειας 
 
 
Ο υπογράφων την παρούσα υπεύθυνη δήλωση …………………………………..........………. 
…………………………..,1 κάτοικος……………………………………., κάτοχος του ∆ελτίου Αστυνοµικής 
Ταυτότητας/ ∆ιαβατηρίου µε τον αριθµό……………………………, που εκδόθηκε  από   
…………………………….., στις ………………………………… 
Προσφέρων2 στο διαγωνισµό ή νόµιµος εκπρόσωπος3 της εταιρείας ή του νοµικού προσώπου µε την 
επωνυµία …………………………………………………….............………… 
…………………………………………………………………………………………............………4 
δηλώνω, έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής µου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές 
ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, τα ακόλουθα:   
 
Α. ∆εν έχω ή δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή το νοµικό πρόσωπο που εκπροσωπώ, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 11.3-11.7, καταδικαστεί µε απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού 
δικαστηρίου5 για: 
 
1. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
2. ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 
3. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
4. Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του 
Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 
5. Υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία, µε τελεσίδικη 
απόφαση, σύµφωνα µε την νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασής µου, (ή εγκατάστασης του νοµικού 
προσώπου που εκπροσωπώ).  

 
Β. ∆εν τελώ (ή δεν τελεί η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)6 υπό πτώχευση, εκκαθάριση7, ή αναγκαστική 
διαχείριση . 

 
Γ. ∆εν έχω (ή δεν έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)6 διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, 
που να έχει διαπιστωθεί και τιµωρηθεί πειθαρχικά µε οποιοδήποτε τρόπο, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 
11.9 της διακήρυξης 

 

                                                           
1 Τίθεται το ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο του δηλούντος 
2 Σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης 
3 Εξουσιοδοτηµένος από τα διοικούντα όργανα του νοµικού προσώπου, σε περίπτωση που συµµετέχει διαγωνισµό 
εταιρεία, είτε ως µεµονωµένος υποψήφιος είτε ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας  

4 ∆ιαγράφονται ανάλογα οι φράσεις που δεν χρειάζονται 
5 ∆ιαγράφεται η φράση που δεν αρµόζει στην περίπτωση 
6 ∆ιαγράφονται στις περιπτώσεις Β, Γ, ∆, Ε, ΣΤ οι φράσεις που δεν αρµόζουν στην περίπτωση 
7 Η λέξη εκκαθάριση διαγράφεται όταν ο διαγωνιζόµενος είναι φυσικό πρόσωπο. 
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∆. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)6 εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου όσον αφορά στην 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), σύµφωνα µε τις νοµοθετικές 
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής µου ή /και σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της Ελλάδας. 

 
Ε. Έχω (ή έχει η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ)6 εκπληρώσει τις υποχρεώσεις µου όσον αφορά στην 
πληρωµή των φόρων και τελών, που οφείλω σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας 
εγκατάστασής µου ή /και σύµφωνα µε το ισχύον στην Ελλάδα νοµοθετικό πλαίσιο. 

 
ΣΤ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις µου είναι αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχοµαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών 
µου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της προµήθειας και ότι θα αποκλεισθώ του 
διαγωνισµού, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις µου αποδειχθεί αναληθής. Αναλαµβάνω την υποχρέωση 
για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των πιστοποιητικών της παρούσας δήλωσης, που εκδίδονται 
από αρµόδιες Αρχές, από τα οποία να προκύπτει ότι καλύπτονται όλες τις προϋποθέσεις µη αποκλεισµού. 
 

(Τόπος – Ηµεροµηνία) 
…………… 

…………………. 
                                                                                                    Ο δηλών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI  (Υπόδειγµα)  
Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σε διαγωνισµό 

 
Αθήνα ………………….. 

Π ρ ο ς………………………………………………………………………………8 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι µε την παρούσα επιστολή εγγυόµαστε ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού 
………………………………… 9, υπέρ της …………… …………………… …………………… ……………… 
…… …………………………………………………………………………………….10 για τη συµµετοχή της στον 
διενεργούµενο διαγωνισµό της ………………….11, ή της µετ΄αυτήν νέας ηµεροµηνίας σε περίπτωση 
αναβολής, για την ανάδειξη Αναδόχου για 
………………………………………………………………………………………… 12 σύµφωνα µε τη σχετική 
∆ιακήρυξή σας. 

Η εγγύηση καλύπτει µόνον τις υποχρεώσεις του υπερού η εγγύηση που απορρέουν από τη συµµετοχή 
στον παραπάνω διαγωνισµό, καθ’ όλο τον χρόνο της ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από 
µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε πέντε (5) 
ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό που καταπίπτει υπόκειται στο πάγιο τέλος χαρτοσήµου, 
που ισχύει κάθε φορά. 

Η παρούσα εγγύησή µας εκδίδεται βάσει του Π.∆. 394/96 ΦΕΚ266/4.12.96 και ισχύει αποκλειστικά και 
µόνο µέχρι ……………………….. 13 (ή ……… ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 
υποβολής προσφορών) µετά την πάροδο της οποίας και εφόσον στο µεταξύ δεν µας κοινοποιήσετε 
νοµίµως µε ∆ικαστικό Επιµελητή δήλωσή σας περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόµεθα κάθε 
υποχρεώσεως από την εγγύησή µας αυτή. 

∆ηλώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.  

Με τιµή 

                                                           
8  Αναγράφεται το όνοµα της Αναθέτουσας Αρχής / και της αρχής ή υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό. 
9  Αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του Προϋπολογισµού της Προµήθειας. 
10  Αναγράφεται το όνοµα (ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο) του υποψηφίου φυσικού προσώπου, ή η πλήρης επωνυµία του 
υποψηφίου νοµικού προσώπου (εταιρείας) ή αναλόγως τα στοιχεία (ονοµατεπώνυµα-πατρώνυµα των µελών Ένωσης – 
φυσικών προσώπων, ή οι πλήρεις επωνυµίες των µελών νοµικών προσώπων) Ένωσης ή Κοινοπραξίας, όπως αναφέρονται 
στην αίτηση συµµετοχής. 

11  Αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών. 
12  Αναγράφεται ο τίτλος της σύµβασης όπως αναφέρεται στην ∆ιακήρυξη. 
13  Αναγράφεται η διάρκεια ισχύος που αναφέρει η ∆ιακήρυξη ή η αντίστοιχη ηµεροµηνία, µπορεί όµως και να έχει αόριστη 
διάρκεια η εγγυητική επιστολή, δηλαδή να µην υπάρχει χρόνος λήξης της ισχύος της. 
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(Υπόδειγµα) 
 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
ΑΡΙΘΜ. …………..          ΕΥΡΩ …………….……..14 
 

Αθήνα ………………….. 
 

Π ρ ο ς 
15 

Ε ∆ Ρ Α: ……………………….. 
 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε µε την παρούσα ότι σας εγγυόµαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, 
παραιτούµενοι από το ευεργέτηµα της δίζησης και της διαίρεσης, υπέρ του / της …………… 
…………………… …………………… ……………… …… ……..…16  µέχρι το ποσό των 
………………………….ΕΥΡΩ 1  

Στο ποσόν αυτό και µόνο περιορίζεται η εγγύησή µας, για την καλή εκτέλεση της Προµήθειας και την πιστή 
εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης από τον παραπάνω, υπέρ του οποίου εγγυόµαστε, και 
οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που πηγάζει από τη σύµβαση 
…...…………………………………………..17  

……………........................................................................................................... 

Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουµε τον παραπάνω για τον οποίο έχουµε εγγυηθεί µετά την επιστροφή 
της παρούσας ή µε βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα το 
καταβάλουµε χωρίς αντίρρηση ή ένσταση, ολικά ή µερικά, σε περίπτωση ολικού ή µερικού καταλογισµού 
της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την 
έγγραφη ειδοποίησή σας προς εµάς και µετά την επιστροφή σε µας της παρούσας. 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταµείου µας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα περιορισµό 
ποσοτικού ορίου και σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ΑΝ440/1945 όπως αυτό συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 
του Ν.1019/49, γίνονται υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν δεν αναφέρεται τούτο στη ∆ιακήρυξη. 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 
Ι∆ΡΥΜΑ. 

Με τιµή 
 
 
 
 
 

                                                           
14  Αναγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 5% επί της συµβατικής αµοιβής (χωρίς ΦΠΑ). 
15  Αναγράφεται ο εργοδότης δηλαδή η Υπηρεσία που συνάπτει τη σύµβαση Προµήθειας. 
16  Αναγράφεται το όνοµα του Αναδόχου (φυσικού ή νοµικού προσώπου) και σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας η 
ονοµασία όλου του ανάδοχου σχήµατος. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι κοινή υπέρ όλων των µελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας και αφορά το σύνολο της σύµβασης.  

17  Αναγράφεται ο τίτλος της σύµβασης Προµήθειας όπως αναφέρεται στην απόφαση ανάθεσης. 
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