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ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «Προμήθεια TONER για φωτοαντιγραφικές συσκευές και 
συσκευές τηλεομοιοτυπίας (CPV 30125120-8) και TONER για εκτυπωτές LASER (CPV 
30125110-5)» 

Τεχνικές Προδιαγραφές

                             

       Δείγμα

              

Κριτήριο κατακύρωσης

            ΝΑΙ        ΝΑΙ   
Εάν ζητηθεί από 
 την Επιτροπή  

Χαμηλότερη  Τιμή 
(Χ.Τ.)

                                             
            
                                                         Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η
  Έχοντας υπόψη : 
1.Τις διατάξεις :
   α. Του Ν. 496/74 « Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.».
   β. Του Ν. 1316/83 «Ίδρυση, Οργάνωση και Αρμοδιότητες του ΕΟΦ» όπως τροποποιήθηκε 
        και  συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.  
   γ. Του Ν. 4270/2014 «Περί Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 143/Α/2014)».  
   δ. Το άρθρο 37 του N. 4320/2015 Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
       ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων & λοιπές
       διατάξεις. (ΦΕΚ 29/Α/2015)».  
   ε. Του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
 στ.  Του Ν.3580/07 «Προμήθειες  φορέων εποπτευομένων  από το Υπουργείο  Υγείας  και  άλλες 

διατάξεις»      
2.   Την Κ.Υ.Α. με αριθ. 5804/24-11-2014 των Υπουργών Υγείας   και   Οικονομικών, περί Έγκρισης 
      Προγράμματος Προμηθειών & Υπηρεσιών έτους 2014 (ΦΕΚ 3261/Β/2014).
3.   Την Υ.Α. με αριθ. 6484/30-12-2014 του Υπουργού Υγείας , περί Ορισμού Φορέων διενέργειας 

για  την υλοποίηση του Π.Π.Υ.Φ.Υ. έτους 2014 πιστώσεις 2015 (ΦΕΚ 3693/Β/2014).
4.   Τo με αριθ. πρωτ.2053/29-05-2015 έγγραφo της ΕΠΥ, με τo οποίo διαβιβάστηκε στον ΕΟΦ 

 απόσπασμα πρακτικού με αριθ. 63/05-05-2015 από τη συνεδρίαση της Ε. Π. Υ. περί έγκρισης 
τεχνικών προδιαγραφών.

 5.   Την αριθ. 39320/08-6-2015 απόφαση της Προέδρου του ΕΟΦ περί έγκρισης σκοπιμότητας
      των εν λόγω προμηθειών για τις ανάγκες του Οργανισμού
6.   Την αριθ. 39751/09-6-2015 απόφαση της Προέδρου του ΕΟΦ, περί ανάληψης υποχρεώσεων, 

για καταβολή δαπάνης (ειδ. Φορ. 1890 ΚΑΕ 1899 αριθ. δεσμ. 11/15) ποσού 8.700,00 ευρώ για 
την  προμήθεια  TONER φωτοαντιγραφικών  συσκευών  και  συσκευών  τηλεομοιοτυπίας  και 
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ποσού  65.000,00  ευρώ  για  την  προμήθεια  TONER για  εκτυπωτές  LASER σε  βάρος  των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Οργανισμού για το έτος 2015.

9. Την αριθμ.  41190 /12 -6-2015 απόφαση του Προέδρου ΕΟΦ για τη διενέργεια πρόχειρου 
    διαγωνισμού για την ως άνω προμήθεια

 
                              Π  Ρ  Ο Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ο  Υ  Μ  Ε

Πρόχειρο διαγωνισμό για  την  προμήθεια  TONER για  φωτοαντιγραφικές  συσκευές  και  συσκευές 
τηλεομοιοτυπίας  (CPV 30125120-8)  ποσού  οκτώ χιλιάδων  επτακοσίων  ευρώ  (8.700,00)  €, 
ευρώ και την προμήθεια TONER για εκτυπωτές LASER (CPV 30125110-5) ποσού εξήντα πέντε 
χιλιάδων  ευρώ  (65.000,00)  € για  τις  ανάγκες  του  ΕΟΦ με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη 
Xαμηλότερη Τιμή (Χ.Τ.), και συνολικής δαπάνης το ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων 
και  επτακοσίων  ευρώ  (73.700,00)  €,  ήτοι  (8.700,00+65.000,00=73.700,00) € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των κρατήσεων υπέρ τρίτων. 

Π  Ρ  Ο Σ  Φ  Ο  Ρ  Ε  Σ

Οι προσφορές θα υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 18/06/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
11.00 π.μ. στα γραφεία του ΕΟΦ (Λεωφ. Μεσογείων 284, 3ος όροφος) και θα παραληφθούν από 
την αρμόδια  Επιτροπή διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών Α΄ εξαμήνου 2015 όπως συγκροτήθηκε 
με την αριθ. 101255/25-11-2014 απόφαση του Προέδρου του ΕΟΦ και τροποποιήθηκε με την αριθ. 
29531/30-04-2015 απόφαση της Προέδρου του ΕΟΦ

                     ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1.Οι  υποψήφιοι  Προμηθευτές  μπορούν  να  υποβάλουν  με οποιοδήποτε  τρόπο  τις  προσφορές 
τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με 
την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν αποσφραγίζονται είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 
Η  Αναθέτουσα  Αρχή  δεν  αναλαμβάνει  καμία  ευθύνη  για  τυχόν  καθυστέρηση  στην  άφιξη  των 
προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που 
είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία 
Διενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί
Όσοι  συμμετέχουν στο διαγωνισμό με  αντιπρόσωπό τους,  υποβάλλουν μαζί  με την  προσφορά 
παραστατικό εκπροσώπησης.

 2.  Οι  προσφορές   θα κατατίθενται  σε φάκελο πάνω στον οποίο  θα πρέπει  να αναγράφονται 
ευκρινώς 
     τα   κάτωθι :
     Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
     Ο τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό
     Ο αριθμός της διακήρυξης
     Η ημερομηνία του διαγωνισμού 
    Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος  

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία, όλες τις  
εργάσιμες ημέρες από το Τμήμα Προμηθειών (213 2040472-73). 
Ειδικές διευκρινήσεις σχετικά με τεχνικές προδιαγραφές λαμβάνονται από τη Διεύθυνση  Δ/κου 
Τμ. Διοικ. Μέριμνας  (τηλ. 213 2040370)  και την Δ/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής (τηλ 213  
2040252  )
3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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    α) Υποβάλλεται   υποχρεωτικά επί ποινή  απόρριψης  υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 
του άρθ. 8 του   Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε   ισχύει και θα συμπληρωθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου3 του Ν.4250/2014(ΦΕΚ 74/26-3-2014 τ.Α ) ήτοι: 

 
    Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες δεν 
    τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της
    προσφοράς τους, η επιχείρησή τους δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και 
    επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
    εκκαθάρισης
     Ότι αυτός που την κάνει έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται    
    ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους και χωρίς καμία επιφύλαξη.
    Ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο και δεν έχει 
    κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου.
    Οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με  αμετάκλητη απόφαση .
     Η  προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, τα στοιχεία που 
    αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
    Ότι παραιτείται  από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση του Ε.Ο.Φ., ιδίως 
    της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του Ε.Ο.Φ., ή της 
       κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης. 
                                                                                     
     -  Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο 
μέσα 
    στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

    Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι οι προδιαγραφές και οι όροι που αναφέρονται στο 
Παράρτημα Ι & ΙΙ της Διακήρυξης.     
     Στο συγκεκριμένο φάκελο της προσφοράς θα υπάρχουν τα στοιχεία που αναφέρονται στο 
Παράρτημα Ι & ΙΙ  της Διακήρυξης.     
    Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα 

απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από την 
αρμόδια Επιτροπή.

  - Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως  , τοποθετούνται σε   
     χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη 
    «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

    Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ, θα αναγράφονται  δε ολογράφως και αριθμητικώς.
    Προσφορές που δεν δίδουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ σε ξένο νόμισμα θα 
    απορρίπτονται ως απαράδεκτες.    
     Η  οικονομική προσφορά πρέπει να  περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού την 
    συνημμένη κατάσταση των ειδών σύμφωνα με την  παρούσα  διακήρυξη συμπληρωμένο 
    ευκρινώς με την  τιμή μονάδος και την τιμή ποσότητας του κάθε προσφερόμενου είδους χωρίς 
    Φ.Π.Α.  
    Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε  άλλη νόμιμη 
   επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από  τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα    
   δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα 
   διορθώνεται από την υπηρεσία. 
   Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό 
   ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.         
   Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς 

οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό  αυτό θα ζητείται από τον 
υποψήφιο προμηθευτή έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς. Εάν και 
μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα 
χαμηλές, η  προσφορά θα απορρίπτεται.

   Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται.
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4. Οι  προσφορές  υποβάλλονται  σε  δύο  αντίγραφα  υποχρεωτικά στην  Ελληνική  γλώσσα  και 
δακτυλογραφημένα σε σφραγισμένο φάκελο

5. Η αποσφράγιση του κυρίου φακέλου της προσφοράς θα γίνει από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή 
 του  πρόχειρου διαγωνισμού(  άρθρο 38 παρ.6  του Π.Δ.  118/07)  παρουσία  μόνον αυτών  που 

υπέβαλλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους με την κάτωθι διαδικασία: 
   α)  Μονογράφονται  από  όλα τα  μέλη  της  Επιτροπής  όλοι  οι  φάκελοι  των προσφορών που 

κατατέθηκαν εμπρόθεσμα δηλ. μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα 
με την οικεία διακήρυξη και αποσφραγίζονται. Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα, δεν 
αποσφραγίζονται ,αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή.

   β) Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, εφόσον το επιθυμούν, λαμβάνουν γνώση ενυπόγραφα, 
των οικονομικών στοιχείων της προσφοράς κατά την ημέρα και ώρα αποσφράγισής τους που θα 
αποφασίσει η Επιτροπή.

 6. Οι αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

7. Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Όποιος έχει καταθέσει προσφορά δεσμεύεται από αυτή 
να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, στην περίπτωση που κατακυρωθεί ο διαγωνισμός σ’ αυτόν,  
εκτός αν εμφανισθεί περίπτωση ανωτέρας βίας.

8. Η Υπηρεσία έχει  το δικαίωμα να κατακυρώσει  την  προμήθεια σε  περισσότερους από  έναν 
μειοδότες. Διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης 
ποσότητας μέχρι ποσοστού 30% ή μικρότερης της προκηρυχθείσας ποσότητας μέχρι ποσοστού 
50%.(άρθρο 21 παρ. α ΠΔ 118/07).
Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την διακήρυξη ποσοστού 
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον Προμηθευτή.
Κατά λοιπά όπως ορίζεται στο άρθρο 21 παρ.α, β ,δ , ε και ζ εδαφ. i&ii  

9.Τα  είδη  προς  προμήθεια  θα  πρέπει  να  είναι  γνήσια  και  καινούργια  (original)  ή 
ισοδύναμα/συμβατά και όχι  από αναγόμωση και  σύμφωνα με τις  προδιαγραφές και  τους 
όρους στο Παράρτημα Ι & ΙΙ της διακήρυξης. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει να προσκομίσουν 
δείγμα των ειδών οι συμμετέχοντες και δεν προσκομισθεί η προσφορά θα  απορρίπτεται.

10.Οι προσφέροντες  έχουν το δικαίωμα να δώσουν προσφορές  για όλα τα Παραρτήματα ή και για 
λιγότερα   με  την  προυπόθεση  ότι  θα  συμπεριλαμβάνονται  στην  προσφορά  όλα  τα  είδη  που 
αναφέρονται  για  το  Παράρτημα  που  συμμετέχουν.  Σε  περίπτωση  που  στη  προσφορά  δεν 
συμπεριλαμβάνονται  όλα  τα  είδη  του  Παραρτήματος  που  συμμετέχουν  η  προσφορά  θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Μειοδότης είναι εκείνος που που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των 
ειδών κάθε Παραρτήματος εφόσον καλύπτονται οι όροι της Διακήρηξης.

11. Η αξιολόγηση και κατακύρωση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών όπως κατανέμονται  και  στο παράρτημα των τεχνικών 
προδιαγραφών.
Τονίζεται  ιδιαίτερα  ότι,  το  κριτήριο  της  χαμηλότερης  προσφοράς  του  συνόλου  των 
TONER αποτελεί αυστηρά το κριτήριο επιλογής.
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων των μια προσφορών, για το σύνολον των ειδών με την ίδια 
τιμή η κατακύρωση γίνεται στο σύνολο των προμηθευτών που μειοδότησαν εξίσου το σύνολο της 
ποσότητας για το συγκεκριμένο είδος.

12. Εγγύηση  καλής εκτέλεσης στο διαγωνισμό ήτοι ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας  
προ ΦΠΑ (άρθρο 25 παρ 5 περ.α του ΠΔ 118/07).

13.Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή : 
    α) Κράτηση 2%  βάσει του άρθρου 3 Ν.3580/2007     
    β) Κράτηση 0,10%  βάσει  του  άρθρου 4 παρ. 3 Ν. 4013/2011
    Παρακράτηση φόρου με βάση το άρθρο 55 του Ν 2238/94, ποσοστό 4%.
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14. Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο  οργάνου του φορέα 
που διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση που αποστέλλεται με φαξ 
και τον καλεί εντός δέκα (10) ημερών να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
Η  προθεσμία  των  δέκα  (10)  ημερών  μπορεί  να  συντμηθεί  όχι  περισσότερο  του  ημίσεως,  σε 
περιπτώσεις επείγουσας προμήθειας – ανάθεσης.
Σε  περίπτωση  που  ο  προμηθευτής  δεν  προσέλθει  να  υπογράψει  τη  σύμβαση  στην  οριζόμενη 
προθεσμία ο Ε.Ο.Φ. απευθύνεται στον επόμενο στην κατάταξη μειοδότη προμηθευτή.

15. Χρόνος παράδοσης είκοσι (20) μέρες από την υπογραφή της σύμβασης, στο κτίριο 
του ΕΟΦ Μεσογείων 284. Πρέπει να αναγράφεται  στην προσφορά του κάθε συμμετέχοντος στο 
διαγωνισμό. 
Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα  
απορρίπτεται.  

16. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ½ αυτού με 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (Π.Δ. 
118/2007 αρ. 26) ή να μετατίθεται.

17. Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο οργάνου του φορέα 
που διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση που αποστέλλεται με φαξ 
και  καλείται  άμεσα  ο  προμηθευτής  να  προσέλθει  για  την  υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης 
καθόσον η προμήθεια χαρακτηρίζεται επείγουσα. 
Σε  περίπτωση  που  ο  προμηθευτής  δεν  προσέλθει  να  υπογράψει  τη  σύμβαση  στην  οριζόμενη 
προθεσμία ο Ε.Ο.Φ. απευθύνεται στον επόμενο στην κατάταξη μειοδότη προμηθευτή.

18.  Η παραλαβή των συμβατικών ειδών, ο χρόνος παραλαβής τους, κυρώσεις για εκπρόθεσμη 
παράδοση, απόρριψη υλικών κλπ, διέπονται από τα οριζόμενα στα άρθρα 27, 28, 32,33 και 34 του 
ΠΔ 118/07. 

19. Η πληρωμή της αξίας του συμβατικού είδους ,θα γίνει με εξόφληση  του 100% της  συμβατικής αξίας 
μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συμβατικού είδους με την έκδοση των 
σχετικών πρωτοκόλλων  από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Φορέα για την οποία προορίζεται.  Τα 
απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά ορίζονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07.

20. Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο, σχετικό με τον 
διαγωνισμό, εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές

21. Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται 
από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07

  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ε.Ο.Φ.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
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                                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
TONER ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ 

Τα προαναφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1 .  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια 
Toner  φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών 
τηλεομοιοτυπίας (fax).
1.2 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.

ΝΑΙ

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ
2.1 Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να έχουν τα παρακάτω 
τεχνικά χαρακτηριστικά: ΝΑΙ

2.2 Να είναι γνήσια αντιπροσωπείας - αυθεντικά προϊόντα των 
κατασκευαστριών εταιρειών των μηχανημάτων (original) ή 
ισοδύναμα (συμβατά ή ανακατασκευασμένα).

ΝΑΙ

2.3 Να είναι καινούρια και αμεταχείριστα και σε άριστη 
κατάσταση.

ΝΑΙ

2.4 Να μην είναι αναγομωμένα (refilled). ΝΑΙ
2.5 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

2.6 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.

ΝΑΙ

2.7 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 

ΝΑΙ
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παρτίδας του συγκεκριμένου κωδικού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
τότε θα αντικατασταθεί όλη η ποσότητα του 
προσφερόμενου είδους, χωρίς οικονομική επιβάρυνση 
του φορέα.
2.8 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

2.9 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

2.10 Εφόσον προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε 
φωτοαντιφραφικό 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 προσφέρων θα αναλάβει είτε την 
αποκατάσταση της βλάβης του μηχανήματος είτε την 
αποζημίωση της χρέωσης του επισκευαστή.

ΝΑΙ

2.11 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

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

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

2.14 Οι παραπάνω όροι των τεχνικών προδιαγραφών 
είναι απαράβατοι επί ποινή αποκλεισμού ΝΑΙ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ-ΦΑΞ

ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ - ΤΕΜΑΧΙΑ

ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ    ΤΕΜΑΧΙΑ

Adler          DC 2250         15

Kyocera          KM 5035         10

Kyocera          KM 5050         10

Kyocera       Task alfa 520i           5

HP Laserjet          9050 mfp           5

ΤΥΠΟΣ ΦΑΞ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ    ΤΕΜΑΧΙΑ

Canon L2000        Toner FX7         10

Canon L3000        Toner 714           7

Canon L290        Toner FX3           2

Canon L140        Toner FX10           2

Canon L800        Toner FX4           0

HP 85A         CE285A           1

Canon L380   Toner ( Cartridge) T           0

ΣΥΝΟΛΟ : 67

Για τη Δ/νση Διοικητικού :

Ο ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΕΛΑΝΙΑΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ)

Τα προαναφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 .  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια 
ΜΕΛΑΝΙΩΝ εκτυπωτών.
1.2 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.

ΝΑΙ

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ
2.1 Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να έχουν τα παρακάτω 
τεχνικά χαρακτηριστικά: ΝΑΙ

2.2 Να είναι γνήσια αντιπροσωπείας - αυθεντικά προϊόντα των 
κατασκευαστριών εταιρειών των μηχανημάτων (original) ή 
ισοδύναμα (συμβατά ή ανακατασκευασμένα).

ΝΑΙ

2.3 Να είναι καινούρια και αμεταχείριστα και σε άριστη 
κατάσταση.

ΝΑΙ

2.4 Να μην είναι αναγομωμένα (refilled). ΝΑΙ
2.5 Σε περίπτωση που προσφερθούν ισοδύναμα 
ΜΕΛΑΝΙΑ(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

2.6 Σε περίπτωση που προσφερθούν ισοδύναμα 
ΜΕΛΑΝΙΑ(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.

ΝΑΙ

2.7 Σε περίπτωση που προσφερθούν ισοδύναμα ΝΑΙ
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ΜΕΛΑΝΙΑ(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 
παρτίδας του συγκεκριμένου κωδικού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

τότε θα αντικατασταθεί όλη η ποσότητα του προσφερόμενου 
είδους, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του φορέα.
2.8 Σε περίπτωση που προσφερθούν ανακατασκευασμένα 
ΜΕΛΑΝΙΑ 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 ΜΕΛΑΝΙΟΥ, και επανασυναρμολόγησής του.

ΝΑΙ

2.9 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

2.10 Εφόσον προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε εκτυπωτή του 
φορέα εξαιτίας της χρήσης ισοδύναμων ΜΕΛΑΝΙΩΝ (γεγονός 
που θα πιστοποιηθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία είτε 
από εξειδικευμένο φορέα συντήρησης των μηχανημάτων), ο 
προσφέρων θα αναλάβει είτε την αποκατάσταση της βλάβης 
του μηχανήματος είτε την αποζημίωση της χρέωσης του 
επισκευαστή.

ΝΑΙ

2.11 Τα προϊόντα θα παραδίδονται συσκευασμένα. Στις 
εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφεται α) η συμβατότητα 
τύπου -μοντέλου/ ο τύπος του εκτυπωτή για τον οποίο 
προορίζονται, και β) η ημερομηνία λήξης ή εναλλακτικά η 
ημερομηνία κατασκευής. Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν 
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά την 
ημερομηνία παράδοσης.

ΝΑΙ

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

ΝΑΙ

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

2.14 Οι παραπάνω όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι 
απαράβατοι επί ποινή αποκλεισμού ΝΑΙ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΟΥ)

ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

HP Laserjet P1606dn 78A 120
HP Laserjet P2055dn 05X 200
HP Laserjet P 2015Ν Q7553X (53X) 80
HP Laserjet CP2025, 
CM2320 304A (CC530A), BLACK 17

HP Laserjet CP2025, 
CM2320 304A (CC531A), CYAN 12

HP Laserjet CP2025, 
CM2320 304A (CC532A), YELLOW 12

HP Laserjet CP2025, 
CM2320 304A (CC533A), MAGENTA 12

HP Laserjet Color CP 
3525DN 504A (CE250X), BLACK 27

HP Laserjet Color CP 
3525DN 504A (CE251A), CYAN 15

HP Laserjet Color CP 
3525DN 504A (CE252A), YELLOW 15

HP Laserjet Color CP 
3525DN 504A (CE253A), MAGENTA 15

XEROX PHASER 7400 106R01080, BLACK 16
XEROX PHASER 7400 106R01150, CYAN 10
XEROX PHASER 7400 106R01151, MAGENTA 10
XEROX PHASER 7400 106R01152, YELLOW 10
KYOCERA FS-3820N TK-65 BLACK 20
HP ColorLaserjet 1600 124Α (Q6000A), BLACK 8
HP ColorLaserjet 1600 124Α (Q6001A), CYAN 5
HP ColorLaserjet 1600 124Α (Q6002A), YELLOW 5
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HP ColorLaserjet 1600 124Α (Q6003A), MAGENTA 5
LASERJET 4200N Q1338A 9
LASERJET 4250N Q5942X 7

ΣΥΝΟΛΟ Α : 630

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΥΠΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ)

ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ

HP LASERJET CP 
1518 ni

CB542A,CB541A,CB543A,CB540A}COL
ORSPHERE  2+2+2+2 = 8

HP DESKLET D2660 300 (TRICOLOR) CC643E, 300 
CC640E(BLACK) 1+1 = 2

HP 
COLORLASERJET 
3600

Q6472A,Q6473A,Q6471A,Q6470A}COL
ORSPHERE  1+1+1+1 = 4

HP DESKJET 5150 57 C6657A(TRICOLOUR), 56 
C6656G(BLACK) 2+2 = 4

HP DESKJET 610C 49 51649A(TRICOLOUR), 20 
C6614D(BLACK)  1+1 = 2

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

HP 
COLORLASERJET 
CP 1518 ni

CB540A,CB542A,CB541A,CB543A 4+4+4+4 = 16

HP DESKJET 3420 C8727A,C8728A   2+2 = 4

SAMSUNG X 
PRESS M2825ND TONER MLT-D116L 3
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ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΙΑ

HP DESKJET 930C 78 TRI-COLOUR 1

HP DESKJET D4260 351 TRI-COLOUR 2

350 BLACK 2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

HP DESKJET INK 
ADVANTAGE 2515 
CZ280C

HP INK CARTIGE 650 ΜΑΥΡΟ, 
ΕΓΧΡΩΜΟ 3+3 = 6

HP 840C 17 COLOR,15 BLACK 1+1 = 2

HP DESKJET3650 27BLACK,28COLOR 1+1 = 2

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

HP BUSINESS 
INKJET 1200

C4811A(C),C4810A(B),C4812A(M),C481
3(Y)ΚΕΦΑΛΕΣ

10(Β),C(11),M(11),Y(11)ΜΕΛΑΝΙΑ x1

1+1+1+1 = 4

1+1+1+1 = 4

HP LASERJET 
1022n 12A 2

HP 970CXI 45(BLACK),78(TRI-COLOUR) 1+1 = 2

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

HP OFFICEJET 
6000

920(BLACK),920(YELLOW)920(CYAN),9
20(MAGENTA) 2+2+2+2 = 8

HP DESKJET 5940 339(BLACK),343(TRI-COLOUR) 2+2 = 4

HP DESKJET 
710C(x2) 23(TRICOLOUR),45(BLACK) 3+3 = 6
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ΣΥΝΟΛΟ Β : 88 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β): 718

Για τη Δ/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής :

Για τη Δ/νση Εργαστηρίων
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