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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

Βαζκφο Αζθαιείαο 

Ησάλληλα, 07-12-2022 

 

Αξηζ. Πξση. : 16975 

 

 ΠΡΟ:         Κάζε ελδηαθεξφκελν 

  Σκήκα Πξνκεζεηψλ  
 

Σαρ. Γ/λζε : Λεσθφξνο Μαθξπγηάλλε 

Σ.Κ. : 450 01 ΗΧΑΝΝΗΝΑ 

Πιεξνθνξίεο :  .Γθνξίηζα 

Σειέθσλν : 2651080624 

Fax : 2651029470 

Email : s.goritsa@gni-hatzikosta.gr  

 

ΠΡΟΚΛΖΖ ΑΡΗΘΜ. 188/22 ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ  

γηα ηελ πξνκήζεηα ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΔΚΣΤΠΧΣΧΝ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ.Ν. Ησαλλίλσλ 

«Γ.Υαηδεθψζηα» πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 30.659,76 € κε ΦΠΑ 

Ο Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ, αθνχ έιαβε ππφςε: 

(α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ  θαη 2014/25/ΔΔ)» κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ  

(β) Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4782/2021 «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ 

πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία» 

(γ) Σελ αξηζκ. 14/29-06-2022 (Θ.7)  Απφθαζε Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ έγθξηζεο ηνπ Πίλαθα 

Πξνγξακκαηηζκνχ Γηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2022 (ΑΓΑ99ΦΚ46906Χ-30Λ) 

(δ) Tελ αξηζ. 26/25-11-2022 (Θ.9) Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ (ΑΓΑ: Χ6Θ46906Χ-ΜΗΠ, 

ΑΓΑΜ: 22REQ011749725) 

(ε) Σελ αξηζ. πξση. 16843/29-11-2022 Απφθαζε Πξνέγθξηζεο Γαπάλεο (ΑΓΑ: ΦΓ7Ε46906Χ-ΚΝΤ, 

ΑΓΑΜ: 22REQ011749831) 

ΠΡΟΚΑΛΔΗ 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα θαηαζέζνπλ γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ πξνκήζεηα 

αλαισζίκσλ εθηππσηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ.Ν. Ησαλλίλσλ «Γ.Υαηδεθψζηα» πξνυπνινγηζκνχ 

δαπάλεο 30.659,76 € κε ΦΠΑ,  κέρξη ηε Γεπηέξα  19-12-2022 θαη ψξα 10.00πκ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

1.ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΤΜΒΑΖ 

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 30.659,76€ ζπκπ. ΦΠΑ. Γηα ηε δέζκεπζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ πνζνχ, έρεη ιεθζεί ε (ε) ζρεηηθή απφθαζε πξνέγθξηζεο δαπάλεο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ην 

έηνο 2023.  

 

2.ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή κέρξη θαη γηα έλα (1) έηνο. 

 

3.ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα επηζπλάςνπλ θαη ηα παξαθάησ:  

ηελ πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζε μερσξηζηφ θάθειν ζε δχν αληίηππα (πξσηφηππν & 

αληίγξαθν) ηα εμήο : 

3.1. Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 

α.  Πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΖ ή ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ απφ φπνπ λα πξνθχπηνπλ εκθαλψο ηα κέιε ηνπ Γ ζε 

πεξίπησζε ΑΔ, ΑΔΒΔ,ΑΒΔΔ ή ηνπ/ησλ δηαρεηξηζηή/ησλ ζε πεξίπησζε Ο.Δ, Δ.Δ,ΗΚΔ θαζψο θαη ν 

λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο, κε ρξφλν έθδνζεο έσο 30 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο. 

Πξνο απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ απφ δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ ησλ παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, παξαθαινχκε, καδί κε ηελ πξνζθνξά 

ζαο, λα καο απνζηείιεηε ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

β. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ φισλ ησλ κειψλ ηνπ Γ ή ηνπ δηαρεηξηζηή / ησλ κε ρξφλν έθδνζεο 

έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο). 

γ. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα πνπ λα αλαγξάθεη γηα ΚΑΘΔ ΝΟΜΗΜΖ ΥΡΖΖ ΔΚΣΟ ΔΗΠΡΑΞΖ ΚΑΗ 

ΔΚΣΟ ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ θαη λα είλαη ζε ηζρχ ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηνπο 

δ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πνπ λα αλαγξάθεη ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΧΝ ΝΠΓΓ θαη ΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΖΜΟΠΡΑΗΔ  θαη λα είλαη ζε ηζρχ ηνλ 

ρξφλν ππνβνιήο ηνπο. 

ε. Τπεχζπλε δήισζε Ν. 1599/1986, πεξί κε επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ηεο θχξσζεο 

ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.  (άξζξν 74 παξ.4 

Ν.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 23 ηνπ Ν.4782/2021). 

Οη ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

παξνχζαο πξφζθιεζεο. (άξζξν 80 παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.7αδ ηνπ 

άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019).  

 

3.2 Φάθεινο ηερληθήο  θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

α. Ζ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ζα πεξηιακβάλεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε δχν αληίγξαθα.   

πγθεθξηκέλα ζα πεξηιακβάλεη ην Φχιιν πκκφξθσζεο ηνπ  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-74-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-74-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-74-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-23-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-80-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-60-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%B7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-43-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-44122016-2/
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 ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ πξνζθέξνληα καδί κε ηα δεηνχκελα ζε απηφ 

δηθαηνινγεηηθά. 

 

β. Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ζα πεξηιακβάλεη ην Παξάξηεκα Η. Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ πξνζθέξνληα.  

Θα πεξηγξάθεηαη ε πξνζθεξφκελε ηηκή ηεο ππεξεζίαο ρσξίο θαη κε ΦΠΑ. Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο δελ 

ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε αλά θαηεγνξία εθηππσηψλ π.ρ ε 

πξνζθνξά γηα ηα κειάληα ηεο θαηεγνξίαο Lexmark δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 

8.533,92€ ρσξίο ΦΠΑ.  

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ νηθνλνκηθή πξνθνξά γηα κηα, πεξηζζφηεξεο ή 

φιεο ηηο θαηεγνξίεο εθηππσηψλ. ηελ θαηεγνξία/εο πνπ ζα επηιέμνπλ λα πξνζθέξνπλ ζα πξέπεη 

λα πξνζθέξνπλ ηηκή γηα φια ηα είδε ηεο θαηεγνξίαο εθηππσηψλ. 

ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, θαζψο θαη θάζε άιιε λφκηκε 

επηβάξπλζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εθηφο απφ ηνλ ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ ζα δίδεηαη ζε 

μερσξηζηή ζηήιε.  

Αληηπξνζθνξέο ή ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη.  

Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

Οη ηηκέο ησλ Πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο. ε 

πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Πξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ 

δηθαηνχληαη, θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ 

λένπο πίλαθεο ηηκψλ ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ. 

ε πεξίπησζε αζπλήζηζηα ρακειήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην 

άξζξν 88 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

4.ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οη πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη εληφο ηεο νξηζζείζαο απφ ηελ παξνχζα πξφζθιεζε εκεξνκελίαο θαη 

πξσηνθνιινχληαη. Απνζθξαγίδνληαη ηελ νξηδφκελε απφ ηελ παξνχζα πξφζθιεζε εκεξνκελία θαη ψξα 

απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή.  Πξνζθνξέο πνπ απνζηέιινληαη ζηελ ππεξεζία πέξαλ ηεο 

πξναλαθεξφκελεο εκεξνκελίαο θαη ψξαο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη επηζηξέθνληαη. 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο – ηερληθψλ πξνθνξψλ ζα γίλεη εληαία 

ζηνλ ίδην ρξφλν ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Καηφπηλ, ε αξκφδηα επηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνθνξψλ ζην νπνίν απνηππψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ θαη ηεο βαζκνιφγεζεο ησλ απνδεθηψλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ηα παξαθάησ 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο: 





4 
 

 

Ζ.ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΟΜΑΓΑ Α΄(ΣΔΥΝΗΚΑ & ΠΟΗΟΣΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ) 

 
Α/Α 

 
ΚΡΗΣΖΡΗΑ 

ΣΔΥΝΗΚΔ 
ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

(ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΗ) 

ΤΝΣΔΛΔΣΔ 
ΒΑΡΤΣΖΣΑ 

1 Test reports γηα αξηζκφ ζειίδσλ. Γ4 30 

2 Δπηζπκεηά ζηνηρεία - ISO 9001 γηα ηνλ 
πξνκεζεπηή. 

Β7 10 

3 Δπηζπκεηά ζηνηρεία-EMAS ή ISO 14001 γηα ηνλ 
θαηαζθεπαζηή. 

Β8 20 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α΄ 60 

 

ΟΜΑΓΑ Β΄(ΔΓΓΤΖΔΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ) 

 
Α/Α 

 
ΚΡΗΣΖΡΗΑ 

ΣΔΥΝΗΚΔ 
ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

(ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΗ) 

ΤΝΣΔΛΔΣΔ 
ΒΑΡΤΣΖΣΑ 

1 Δγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν ρξφληα Ε2 10 

2 Σερληθή ππνζηήξημε– Σαρχηεηα αληαπφθξηζεο 
Αληηθαηάζηαζεο πξντφληνο. 

Ε4 10 

3 Σερληθή ππνζηήξημε– Σαρχηεηα απνθαηάζηαζεο 
βιάβεο. 

Ε5 10 

4 Δπηζπκεηά ζηνηρεία-Γπλαηφηεηα ζπιινγήο θελψλ 
κειαλνδνρείσλ 

Ε1 10 

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Β΄ 40 

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνθνξψλ κπνξεί λα γίλεη ζηελ ίδηα ή 

θαη ζε επφκελε ζπλεδξίαζε.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη θαη αμηνινγνχληαη, 

θαηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ εθείλσλ ησλ 

πξνζθεξφλησλ πνπ δελ έρνπλ απνξξηθζεί ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ.  

ηε ζπλέρεηα ε αξκφδηα επηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

εθείλσλ ησλ πξνζθεξφλησλ πνπ δελ έρνπλ απνξξηθζεί ζηελ πξνεγνχκελε δηαδηθαζία θαη ζην νπνίν 

θαηαρσξνχληαη νη πξνζθνξέο θαηά ζεηξά θαηάηαμεο, κε βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπο, θαζψο θαη 

ε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο γηα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ /ησλ 

πξνζσξηλνχ/λψλ αλαδφρνπ/σλ. 

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ην 

Ννζνθνκείν απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ 

ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 

4412/2016. Δάλ ηα παξερφκελα ζηνηρεία δελ εμεγνχλ θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ ην ρακειφ επίπεδν ηεο 

ηηκήο ή ηνπ θφζηνπο πνπ πξνηείλεηαη, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή. 

ηελ πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνθνξψλ, δειαδή πξνζθνξψλ κε ηελ ίδηα ζπλνιηθή ηειηθή βαζκνινγία 

κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ πξνζθεξφλησλ, ε αλάζεζε γίλεηαη ζηελ πξνζθνξά κε ηε κεγαιχηεξε 

βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο. 
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Αλ νη ηζνδχλακεο πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο ε αλαζέηνπζα αξρή 

επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζνδχλακεο 

πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία απηψλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά» θαη 

«Οηθνλνκηθή πξνζθνξά» επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ ε νπνία θνηλνπνηείηαη 

ζηνπο πξνζθέξνληεο. 

 

5.ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ – ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ –ΠΑΡΑΓΟΖ –ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΩΝ 

ΔΗΓΩΝ - ΔΓΓΤΖΔΗ 

5.(α) Κξηηήξην θαηαθχξσζεο & ηειηθήο επηινγήο Πξνκεζεπηή είλαη ε ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθήο 

άπνςεο πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο. 

Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο είλαη 

εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξφηεξν ιφγν ηεο πξνζθεξζείζαο ηηκήο  πξνο ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο (ήηνη απηή ζηελ νπνία ην Λ είλαη ν κηθξφηεξνο αξηζκφο), ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν 

πνπ αθνινπζεί.  

Λ = 
Προςφερθείςα τιμή ανα κατηγορία εκτυπωτών 

Συνολική βαθμολογία τεχνικήσ προςφοράσ 

Γηα ηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο αμηνινγνχληαη κφλν νη 

πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί ηερληθά απνδεθηέο θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο 

Πξφζθιεζεο. 

Ζ Βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

θαιχπηνληαη αθξηβψο νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. Ζ βαζκνινγία απηή απμάλεηαη κέρξη 120 βαζκνχο γηα 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππεξθαιχπηνληαη νη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο πνπ ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο δελ ηίζεληαη 

ειάρηζηεο απαηηήζεηο – ηηκέο, ηελ ειάρηζηε βαζκνινγία ζα ιακβάλεη ην ειάρηζην ή ρείξηζην 

πξνζθεξφκελν ραξαθηεξηζηηθφ, ηε δε κέγηζηε βαζκνινγία (120) ην κέγηζην ή βέιηηζην πξνζθεξφκελν 

ραξαθηεξηζηηθφ θαη αλαινγηθά ηα ελδηάκεζα απηψλ. 

Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο 

ηνπ ζηνηρείνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ. Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα 

ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ νκάδσλ. 

Ζ ηειηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο βάζεη ησλ παξαπάλσ θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή, αηηηνινγεκέλα θαη θαηφπηλ γλψκεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ,  

κπνξεί λα  θαηαθπξψζεη ηε ζχκβαζε γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα αγαζψλ απφ 

απηή πνπ θαζνξίδεηαη ζηo Παξάξηεκα Η. Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζε πνζνζηφ εμήο:  έσο 120 

ηνηο εθαηφ (120%) ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο θαη έσο 80 ηνηο εθαηφ (80%) ζηελ 

πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. 
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5(β). Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ζα πξέπεη λα είλαη εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ 

απνζθξάγηζή ηνπο. 

5(γ). Παξάδνζε – παξαιαβή  

Ο/Οη αλάδνρνο/νη ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ απνζηνιή 

ζρεηηθήο παξαγγειίαο ζηελ απνζήθε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη παξαιακβάλνληαη απφ αξκφδηα επηηηνπή 

πνπ ζα νξηζζεί κε ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε ηνπ Γ.  

5(δ). Δγγχεζε ζπκκεηνρήο θαη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  

Γελ απαηηείηαη 

 

6.ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ - ΚΡΑΣΖΔΗ 

Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε 

ηηκνιφγην ηνπ Πξνκεζεπηή ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε 

θνξά Νφκνπο θαη ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ. Οη θξαηήζεηο νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ 

πξνκεζεπηή είλαη νη αθφινπζεο: 

α) Κξάηεζε χςνπο 0,1% ππέξ ηεο Δ.Α.ΓΖ.Τ (Δληαία Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ) επί φισλ ησλ 

ζπκβάζεσλ πνπ ππάγνληαη ζην Ν.4412/2016 αλεμάξηεηα απφ ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ θξάηεζε 

απηή ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη 

θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ή ηξνπνπνηεηηθήο ζχκβαζεο (αξ. 7 ηνπ Ν. 4912/21). 

 

β) Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ 

επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20% 

γ) Κξάηεζε χςνπο 2% ππέξ ησλ νξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο, ζχκθσλα κε ην Ν.3580/2007 θαη ηελ 

Γ.Τ6α/ΓΠ/νηθ.36932/17-3-2009 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ545Β’/24-03-2009). 

 

δ) Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο αμίαο 8%  επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ινηπψλ θξαηήζεσλ (άξζξν 64 

παξ.2 Ν.4172/2013, φπσο ηζρχεη) 

 

Ο αλαινγνχλ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ (%) βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. Σα έμνδα ηεο κεηαθνξάο θαη 

θνξηνεθθφξησζεο ησλ  πιηθψλ ζα γίλνπλ κε επηβάξπλζε ηνπ πξνκεζεπηή. 

 

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

 

ΠΤΡΗΓΩΝ ΓΔΡΓΔΜΔΕΖ 
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Παξάξηεκα Η. Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

ΔΚΣΤΠ

ΩΣΖ 
Α/Α 

Κσδηθφο 

Δίδνπο 
Πεξηγξαθή Δίδνπο 

Πνζφηε

ηα ζε 

ηεκ. 

Σηκή 

Μνλάδνο 

Αμία 

ρσξίο 

ΦΠΑ 

πλνιηθή 

αμία 

νκάδαο 

ρσξίο ΦΠΑ 

L
E

X
M

A
R

K
 

1 21001237 DRUM LASER LEXMARK B/W B2338 DW 10 39,10   391,00   

8.533,92 € 

2 21002041 DRUM LEX MARK E-260 5 45,16   225,80   

3 21001777 DRUM LEXMARK CS317 2 244,38   488,76   

4 21001472 DRUM LEXMARK E-250 3 44,35   133,05   

5 21001464 DRUM LEXMARK E-260/360 ORIZ. 1 36,53   36,53   

6 21001397 DRUM LEXMARK MS-310/312/317 /510 25 39,20   980,00   

7 21001463 DRUM LEXMARK MS/MX-310/312/317 ΤΜΒΑΣΟ 36 16,13   580,68   

8 21008317 TONER LASER  LEXMARK B/W B2338 DW ORIZ. 23 77,48   1.782,04   

9 21014150 TONER LEX MARK E-250(3.500pgs) 4 10,45   41,80   

10 21008334 TONER LEXMARK CS-310 BLACK (3000) 5 18,63   93,15   

11 21001456 TONER LEXMARK CS-310 COLOR 3 18,69   56,07   

12 21008324 TONER LEXMARK CS-317 BLACK(3000) 9 17,25   155,25   

13 21012105 TONER LEXMARK CS-317 COLOR 3 17,25   51,75   

14 21009112 TONER LEXMARK E-260/360 ORIZ. 2 125,00   250,00   

15 21015102 TONER LEXMARK E-260/360dn(3500ζει.) 7 11,85   82,95   

16 21012104 TONER LEXMARK MS-310/510(5000ζει.) 28 11,38   318,64   

17 21001236 TONER LEXMARK MS-312 ORIZ.(5000pgs) 4 58,80   235,20   

18 21001446 TONER LEXMARK MS-MX-310/312/317/410/415 

ΤΜΒΑΣΟ 

62 10,89   675,18   

19 21001235 TONER LEXMARK MS/ MX-317 ORIZ.(2500pgs) 3 25,95   77,85   

20 21001358 TONER LEXMARK MS/MX- 317 ΤΜΒΑΣΟ(2500pgs) 97 11,45   1.110,65   

21 21083323 TONER LEXMARK MX-310 BLACK(10.000ζει.) 2 26,30   52,60   

22 21012406 Toner Lexmark MS/ MX-310/312/317 (2500pgs) 

ΤΜΒΑΣΟ 

37 12,13   448,81   

23 21008325 ΜΔΛΑΝΗ LEXMARK CS-310 BLACK 3 12,00   36,00   

24 21008326 ΜΔΛΑΝΗ LEXMARK CS-310(C-M-Y) 3 37,07   111,21   

25 21008324 TONER LEXMARK CS-317 BLACK(3000) 5 17,25   86,25   

26 21013344 TONER LEXMARK E250[3500ζει.] 3 10,90   32,70   

  

H
P

 

1 21000145 DRUM HP LASERJET P2055 1 80,00   80,00   

2.321,09 € 

2 21013038 TONER HP  LJ CP1025 WELLOW 2 5,00   10,00   

3 21001399 TONER HP 78Α P1536/1560/1600/1566/1212 MFP 2 4,87   9,74   

4 21002444 TONER HP CF-283A 3 5,25   15,75   

5 21012401 TONER HP LASERJET CB540A BLACK 2 8,44   16,88   

6 21012402 TONER HP LASERJET CB541A-542A-543A COLOR 24 7,60   182,40   

7 21088101 TONER HP LJ CP1025 COLOR 4 5,00   20,00   

8 21013666 TONER HP LJ PRO M254 DW(203A) BLACK 10 9,88   98,80   
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9 21013040 TONER HP LJ PRO M254 DW(203A) COLOR 1 21,85   21,85   

10 21001399 TONER HP 78Α P1536/1560/1600/1566/1212 MFP 1 4,75 4,75   

11 21011122 DRUM HP LJ CP 1025 1 8,63 8,63   

12 21011123 TONER HP Q 5949 XPEMIUM 3 7,60   22,80   

13 21013225 TONER HP LASERJET P2055 [CE505A] 2 6,55   13,10   

14 21009115 TONER HP LJ CP1025 BLACK 5 5,50   27,50   

15 21001399 TONER HP 78Α P1536/1560/1600/1566/1212 MFP 2 4,87   9,74   

16 21001418 ΜΔΛΑΝΗ ΖΡ 301XL BLACK ORIZINAL 2 11,40   22,80   

17 21001419 ΜΔΛΑΝΗ ΖΡ 301XL COLOR ORIZINAL 2 12,40   24,80   

18 21013147 ΜΔΛΑΝΗ ΖΡ 304 BLACK 6 11,35   68,10   

19 21013139 ΜΔΛΑΝΗ ΖΡ 304 COLOR 6 11,35   68,10   

20 21001448 ΜΔΛΑΝΗ ΖΡ 350 BLACK ORIZ. 2 15,07   30,14   

21 21001451 ΜΔΛΑΝΗ ΖΡ 351 COLOR ORIZ. 5 15,08   75,40   

22 21001421 ΜΔΛΑΝΗ ΖΡ 652 BLACK ORIZINAL 5 10,80   54,00   

23 21001422 ΜΔΛΑΝΗ ΖΡ 652 COLOR ORIZINAL 3 9,20   27,60   

24 21013248 ΜΔΛΑΝΗ ΖΡ 800ps ΠΛΟΣΔΡ no82/10 21 51,21   1.075,41   

25 21001415 ΜΔΛΑΝΗ ΖΡ 901 BLACK ORIZ. 6 13,99   83,94   

26 21001143 ΜΔΛΑΝΗ ΖΡ 901 color 6 22,36   134,16   

27 21001365 ΜΔΛΑΝΗ ΖΡ 951 XL COLOR CN-045AN(8100) 3 2,63   7,89   

28 21001412 ΜΔΛΑΝΗ ΖΡ OFFICEJET 4500 (ΖΡ 901) black 4 11,76   47,04   

29 21013037 TONER H/P GET 5000 1 57,27   57,27   

30 21013014 ΜΔΛΑΝΗ CARTRIDGE HO950XL BK CN-045 SAN 

BLACK 

1 2,50   2,50   

  

S
A

M
S

U
N

G
 

1 21001455 DRUM SAMSUNG MLT-2625/75 (116) 11 7,13   78,43   

1.055,94 € 

2 21012119 TONER SAMSUNG CLP-315/310 COLOR 2 8,63   17,26   

3 21011130 TONER SAMSUNG ML-2160 (101S) 28 6,63   185,64   

4 21008319 TONER SAMSUNG ML-2580 (2500 ζει.) 12 8,63   103,56   

5 21001343 TONER SAMSUNG ML2950(2500) 20 12,25   245,00   

6 21012100 TONER SAMSUNG MLT- 2625/2675 (116) 31 6,33   196,23   

7 21012110 TONER SAMSUNG MLT-2070 (111L) 20 5,63   112,60   

8 21001234 TONER SAMSUNG MULTI XPRESS K4350/4300LXIK 1 37,25   37,25   

9 21012096 TONER SAMSUNG SCX-4655 FN (2500) 4 7,69   30,76   

10 21001461 DRUM SAMSUNG MLT-2625/2685 5 6,39   31,95   

11 21009114 TONER SAMSUNG CLP-315/310N BLACK 2 8,63   17,26   

  

P
A

N
T

U
M

 

1 21013006 DRUM PANTUM P-3300DW(12000pgs) 15 65,55   983,25   

4.771,28 € 
2 21013046 TONER PANTUM M 6600 NW(1.600ζει.) . 159 18,58   2.954,22   

3 21013045 TONER PANTUM P3300DW(1500pgs) 47 16,65   782,55   

4 21012111 DRUM RANTUM M.6600NW 2 25,63   51,26   
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B
R

O
T

H
E

R
 

1 21002043 DRUM BROTHER DCP-7065 DN 8 9,35   74,80   

1.273,71 € 

2 21013706 DRUM ΓΗΑ ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑ BROTHER DR-2420 

BLACK 12000 PAGES 

5 62,55   312,75   

3 21012407 DRUMLASER BROTHER DR-2200 2 57,26   114,52   

4 21012137 TONER BROTHER DCP-7065 DN(2600ζει.) 7 6,22   43,54   

5 21013709 TONER BROTHER MFCL2710 DN 5 7,00   35,00   

6 21012125 TONER BROTHER TN-2070 [2000] 1 57,10   57,10   

7 21013705 ΣΟΝΔΡ  ΓΗΑ ΠΟΛΤΜΖΥΑΝΖΜΑ BROTHER TN -2420 

BLACK 3000 PAGES 

10 63,60   636,00   

  

E
P

S
O

N
 

1 21035109 TONER EPSON 6200 1 30,00   30,00   

1.126,33 € 

2 21012112 TONER EPSON WF AL M200/MX200 8 8,22   65,76   

3 21013034 TONER EPSON WORKFORCE AL-M320 DN(2.7K.) 10 8,63   86,30   

4 21035100 ΜΔΛΑΝΟΣΑΗΝΗΑ EPSON FX-890/880 10 5,67   56,70   

5 21001410 ΜΔΛΑΝΟΣ.EPSON LX-1350 10 5,66   56,60   

6 21013044 MAINTENANCE UNIT A(DEV/TONER) 

SKU:C13S110081 

5 102,00   510,00   

7 21012130 MAINTENANCE UNIT B(PCU) SCU:C13S110082 3 96,85   290,55   

8 21002121 ΜEΛΑΝΟΣΑΗΝΗΑ ERSON FX 890 3 8,40   25,20   

9 21013158 ΜΔΛΑΝΟΣΑΗΝΗΑ RΗΒΒΟΝ LX-1350 1 5,22   5,22   

  

O
K

I 

1 21013704 DRUM OKI 

B411/B412/B432/B512/MB472/MB562/MB492(7K) 

6 30,75   184,50   

2.685,15 € 

2 21011128 TONER OKI B411/B432/B412 4 65,00   260,00   

3 21013032 TONER 

B412/B432/B512/MB472/MB562/MB492(7000ΔΛ.) 

2 111,85   223,70   

4 21013054 TONER B412/B432/B512/MB472/MB562/MB492(7K) 25 80,00   2.000,00   

5 21013165 ΜΔΛΑΝΟΣΑΗΝΗΑ ΟΚΗ ML-3320 15 1,13   16,95   

  

G&G 

1 21013708 DRUM ΓΗΑ ΔΚΣΤΠΧΣΖ (GD410X 25000 PAGES) 5 57,82   289,10   

1.214,06 € 
2 21013707 TONER ΓΗΑ ΔΚΣΤΠΧΣΖ G&G (GT410Y/411Y 11000 

PAGES) 

16 57,81   924,96   

  

FARCO 

1 21015451 FARCO 45000 YMCKO 250 DTC 1000 2 95,00   190,00   

274,00 € 2 21015453 FARCO 45102 YMCKO 250 DTC 1000 1 27,00   27,00   

3 21015452 STANDRAD BLACK RIBBON 045102 1 57,00   57,00   

  

CF 

1 21001450 TONER CF-401X-402X-403X COL.201X 6 8,60   51,60   
68,80 € 

2 21001449 TONER CF-400X BLACK 201X(2800ζει.) 2 8,60   17,20   

  

LJ 

1 21035122 TONER LJ PRO M-452 C-M-Y color(5000) 5 10,38   51,90   
103,80 € 

2 21035121 TONER LJ PRO M-452DN black(6500) 5 10,38   51,90   
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CANON 

1 21012131 ΜΔΛΑΝΗ CANON 540black 5 13,10   65,50   
107,50 € 

2 21012132 ΜΔΛΑΝΗ CANON 541(color) 3 14,00   42,00   

  

TALLY 

DASCO

M 

1 21001427 ΜΔΛΑΝΟΣΑΗΝΗΑ TALLY DASCOM 2540 15 21,85   327,75   

382,15 € 
2 21001426 ΜΔΛΑΝΟΣΑΗΝΗΑ TALLY DASCOM 2610 2 27,20   54,40   

  

KYOCE

RA, TN, 

XEROX

, 

PANAS

ONIC, 

SHARP

, 

RICOH 

1 21001111 TONER KYOCERA M3645(14.500ζει.) 6 88,71   532,26   

807,88 € 

2 21011125 TONER TN-116 KONICA 3 8,32   24,96   

3 21012114 TONER XEROX WORKCENTER 3315DN 2 13,30   26,60   

4 21011143 ΜΔΛΑΝΟΣΑΗΝΗΑ PANASONIC KX-FA52X 1 18,01   18,01   

5 21012093 TONER SHARP AR-5520N(BLACK AR O20T)(18.000) 11 17,25   189,75   

6 21012405 TONER RICOH MP2501 BLACK 9000gs ΤΜΒΑΣΟ 1 16,30   16,30   

πλνιηθή εθηηκψκελε αμία ρσξίο ΦΠΑ  24.725,61 € 

πλνιηθή εθηηκψκελε αμία κε ΦΠΑ  30.659,76 € 
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Παξαξηήκαηνο ΗΗ. Φχιιν πκκφξθσζεο- Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖ
Ζ 

ΑΠΑΝΣ
ΖΖ 

ΠΑΡΑΠ
ΟΜΠΖ 

Α.ΔΗΑΓΩΓΖ    

Α1. Ζ παξνχζα Σερληθή Πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ πξνκήζεηα αλαιψζηκσλ (toners, 
drums, imaging units θαη ink cartridges) γηα εθηππσηέο laser θαη inkjet, 
πνιπκεραλήκαηα, θαζψο θαη ζπζθεπέο ηειενκνηνηππίαο (θαμ) θαη θσηνηππηθά 
κεραλήκαηα, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα, απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε, πξνζθνξά. 

   

Α2.Οηπξνζθέξνληεοζαπξέπεηλαδειψζνπληεζπκκφξθσζήηνποκεηηο απαηηήζεηο ηεο 
παξνχζαο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο, νη νπνίεο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ σο φξνη ηεο 
ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί θαη ελέρνπλ ζέζε Τπεχζπλεο Γήισζεο. 

 
ΝΑΗ 

  

Β.ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ    

Β1.Σαπξνζθεξφκελαπξντφληαλαείλαηακεηαρείξηζηαθαηζεάξηζηε θαηάζηαζε. ΝΑΗ   

Β2. Σα πξνζθεξφκελα πξντφληα λα είλαη γλήζηα αληηπξνζσπείαο - απζεληηθά πξντφληα 
ησλ θαηαζθεπαζηξηψλ εηαηξεηψλ ησλ κεραλεκάησλ (original) ή ηζνδχλακα (θαηλνχξηα 
ζπκβαηά ή αλαθαηαζθεπαζκέλα). 
Χο ηζνδχλακα αλαθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα γίλνληαη δεθηά κφλν 

αλαθαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο DIN ή ηζνδχλακεο (εθφζνλ 

πξνζθνκηζζεί κε ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ζρεηηθή βεβαίσζε απφ Αλεμάξηεην Φνξέα 

Πηζηνπνίεζεο) θαη φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν Γ3 ησλ Δηδηθψλ 

Υαξαθηεξηζηηθψλ ηεο παξνχζαο. 

Οη πξνκεζεπηέο ησλ θαηλνχξησλ ηζνδχλακσλ πξντφλησλ νθείινπλ, κε ηελ 
ηερληθή πξνζθνξά, λα πξνζθνκίζνπλ ππεχζπλε δήισζε φηη ηα πξνζθεξφκελα 
αλαιψζηκα είλαη θαηάιιεια πξνο ρξήζε γηα ηνπο εθηππσηέο γηα ηνπο νπνίνπο 
πξννξίδνληαη. 

 
 
 

ΝΑΗ 

  

Β3.Σα πξνζθεξφκελα πξντφληα λα κελ είλαη αλαγνκσκέλα(refilled). ΝΑΗ   

Β4.Σα πξνζθεξφκελα ηζνδχλακα αλαθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα ζα είλαη ειεχζεξα 
παηεληψλ, δελ ζα πξνζβάιινπλ θαηνρπξσκέλα δηθαηψκαηα ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ 
original αλαισζίκσλ θαη ε θπθινθνξία ηνπο ζα είλαη λφκηκε εληφο ησλ νξίσλ ησλ 
θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Να πξνζθνκηζηεί κε ηελ Σερληθή 
Πξνζθνξά ζρεηηθή ππεχζπλε  δήισζε  ηνπ  θαηαζθεπαζηή  ησλ 
αλαισζίκσλ. 

 
 

ΝΑΗ 

  

B5.Ζπαξαγσγή,ζπζθεπαζίαθαηδηαθίλεζεησλππφπξνκήζεηαεηδψλζα πξέπεη λα γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ εζληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία.(Νφκνο 2939/01, 
ΚΤΑ 181504/2016 θιπ). 
Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο φια ηα απαξαίηεηα 
απνδεηθηηθά κέζα θαη λα ηα πξνζθνκίζνπλ εθ’ φζνλ ηνπο δεηεζνχλ. 

 
 

ΝΑΗ 

  

Β6. Οη θαηαζθεπαζηέο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ζα πξέπεη 
λαδηαζέηνπλΠηζηνπνηεηηθφΓηαρείξηζεοΠνηφηεηαοζχκθσλακεηνISO9001 ή ηζνδχλακν.  
Σα αλαθεξφκελν πηζηνπνηεηηθφ λα πξνζθνκηζζεί κε ηελ Σερληθή Πξνζθνξά. 

 
ΝΑΗ 

  

Β7.Οη πξνκεζεπηέο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ είλαη επηζπκεηφ λα δηαζέηνπλ 
Πηζηνπνηεηηθφ Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην ISO 9001 ή ηζνδχλακν.  
Σν αλαθεξφκελν πηζηνπνηεηηθφ λα πξνζθνκηζζεί κε ηελ Σερληθή Πξνζθνξά. 
Σν θξηηήξην απηφ ζα βαζκνινγεζεί. 

 
ΔΠΗΘΤΜ

ΖΣΟ  

  

Β8. Οη θαηαζθεπαζηέο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ είλαη επηζπκεηφ λα δηαζέηνπλ 
Πηζηνπνηεηηθφ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην πξφηππν EMAS ή 
ISO14001 ή ηζνδχλακν.  
Σν αλαθεξφκελν πηζηνπνηεηηθφ λα πξνζθνκηζζεί κε ηελ Σερληθή Πξνζθνξά. 
Σν θξηηήξην απηφ ζα βαζκνινγεζεί. 

 
 
ΔΠΗΘΤΜ
ΖΣΟ 

  

Γ.ΔΗΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ    

Γ1. Γηα φζα απφ ηα πξνζθεξφκελα αλαιψζηκα, πεξηέρνπλ γξαθίηε θαη κειάλη (laser 
toners θαη inkcartridges),ζα πξέπεη νη πξνζθέξνληεο λα δειψζνπλ ζηελ ηερληθή 
πξνζθνξά ηνπο ηα εμήο: « Όια ηα πξνζθεξφκελα είδε πνπ πεξηέρνπλ γξαθίηε θαη 
κειάλη (laser toners θαη inkcartridges), δηαζέηνπλ Φχιια Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο -MSDS 
(MATERIAL SAFETY DATA SHEET), φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ νδεγία 67/548/EEC ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο». 
 
Σα Φχιια Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο ζα ζπλνδεχνπλ ηα πξνο παξάδνζε είδε, 
ηνπνζεηεκέλα ζε εκθαλέο ζεκείν θάζε ζπζθεπαζίαο κεηαθνξάο ηνπο (παιέηα ή κεγάιν 
ραξηνθηβψηην) θαη ζα κπνξνχλ λα απνζπαζηνχλ απφ ηε ζπζθεπαζία κεηαθνξάο ρσξίο 
λα θαηαζηξαθνχλ. 
 

ΝΑΗ   
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Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ζα βεβαηψζεη ηα αλσηέξσ θαηά ηε καθξνζθνπηθή παξαιαβή. 

Γ2.Οη θαηαζθεπαζηέο ησλ ηζνδχλακσλ εηδψλ, γηα φζα είδε πεξηέρνπλ γξαθίηε θαη 
κειάλη (laser toners θαη inkcartridges), ζα πξέπεη λα δειψζνπλ ην είδνο ηνπ γξαθίηε 
θαη ηνπ κειαληνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Γελ ζα πξέπεη λα είλαη θαηψηεξσλ 
πξνδηαγξαθψλ απφ ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ αληίζηνηρσλ original θαη ην ίδην αζθαιέο 
ζηελ ρξήζε. Απαξαίηεηε ε ζπκκφξθσζε ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο ηνπ γξαθίηε κε 
ηε REACH – (θαλνληζκφο γηα ηελ θαηαρψξηζε, αμηνιφγεζε, αδεηνδφηεζε θαη ηνπο 
πεξηνξηζκνχο ησλ ρεκηθψλ πξντφλησλ).  
Να πξνζθνκηζζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά: α) ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ησλ ηζνδχλακσλ γηα φια ηα αλσηέξσ β) παξαπνκπή ζε ζρεηηθά 
απνδεηθηηθά ζηνηρεία  (π.ρ.  ηερληθφ  θπιιάδην,  παξαζηαηηθά αγνξάο, ηζηνζειίδα θιπ). 
 

 
 
 
 
ΝΑΗ 

  

Γ3. Σα αλαθαηαζθεπαζκέλα toners ζα πξέπεη λα έρνπλ αλαθαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε 
ηα πξφηππα DIN33870-1 (κνλφρξσκα), DIN33870-2 (έγρξσκα), θαη ηα 
αλαθαηαζθεπαζκέλα κειάληα ζχκθσλα κε ηα πξφηππα DIN33871-1 θαη DIN33871-2 
αληίζηνηρα.  
Να πξνζθνκηζζεί κε ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ζρεηηθή βεβαίσζε απφ Αλεμάξηεην Φνξέα 
Πηζηνπνίεζεο. 
Σα  πξντφληα  λα  θέξνπλ  ζρεηηθή  έλδεημε  ζηε ζπζθεπαζία ηνπο. 
 

 
 
ΝΑΗ 

  

Γ4. Γηα φια ηα πξνζθεξφκελα αλαιψζηκα ζα δειψλεηαη ν αξηζκφο ησλ εθηηκψκελσλ 
ζειίδσλ εθηχπσζεο ζχκθσλα κε ηηο κεζφδνπο ISO/IEC19752:2017 θαη 
ISO/IEC19798:2017 γηα κνλφρξσκν θαη έγρξσκν toner αληίζηνηρα θαη ζχκθσλα ηε 
κέζνδν ISO/IEC 24711:2015 γηα κειάλη (inkjet). 
Με ηελ Σερληθή Πξνζθνξά λα πξνζθνκηζηεί αλαιπηηθή αλαθνξά (test report) ησλ 
ζειίδσλ πνπ ηππψλνληαη βάζεη ηεο αληίζηνηρεο κεζφδνπ γηα ην 50% ηνπιάρηζηνλ ησλ 
δεηνχκελσλ θσδηθψλ αλαισζίκσλ. 
Σν πνζνζηφ ησλ πξνζθνκηζζέλησλ test reports επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 
δεηνχκελσλ θσδηθψλ ζα βαζκνινγεζεί. 

 
 
 
Να 
αλαθεξζε
ί ην 
Πνζνζηφ 
ησλ 
πξνζθνκη
ζζέλησλ 
test 
reports 

  

Γ5.Γηα φια ηα πξνζθεξφκελα ηζνδχλακα (ζπκβαηά-αλαθαηαζθεπαζκέλα)αλαιψζηκα λα 

δειψλεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ εθηηκψκελσλ ζειίδσλ εθηχπσζεο δελ είλαη κηθξφηεξνο 
ηνπ αληίζηνηρνπ γλήζηνπ (original) πξντφληνο. 

 
ΝΑΗ 

  

Γ6. Γηα ηα ηζνδχλακα αλαιψζηκα πξντφληα λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά 
δπλαηφηεηα αλαθαηαζθεπήο ηνπο.  
Να πξνζθνκηζηεί κε ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 
ΝΑΗ 

  

Γ7.Σα κειαλνδνρεία ησλ αλαθαηαζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ (inkjet& laser) λα έρνπλ 
ρξεζηκνπνηεζεί κία κφλν θνξά.  
Να πξνζθνκηζηεί κε ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ 
πξντφλησλ απηψλ. 

 
ΝΑΗ 

  

Γ8.Δάλ ηα γλήζηα αλαιψζηκα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο κέζσ ηνπ εθηππσηή (π.ρ. 
πνζνζηφ αλαισζίκνπ πνπ ππνιείπεηαη, εηδνπνίεζε γηα ρακειή ζηάζκε θιπ), νη ίδηεο 
πιεξνθνξίεο ζα παξέρνληαη θαη απφ ηα πξνζθεξφκελα ηζνδχλακα πξντφληα. 

 
ΝΑΗ 

  

Γ9. Σα πξνζθεξφκελα είδε ζα έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ δχν 
(2) ρξφληα κεηά ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο. Δλαιιαθηηθά, ζα πξέπεη λα έρνπλ εκ/λία 
παξαγσγήο ή αλαθαηαζθεπήο ην πνιχ δχν κήλεο πξηλ ηελ εκ/λία παξάδνζεο. Σα 
αλσηέξσ δελ απαηηνχληαη γηα φζα original πξντφληα δελ ιήγνπλ πνηέ (lifetime) θαη ζα 
αλαθέξνληαη ξεηψο ζηε Σερληθή Πξνζθνξά. 

 
ΝΑΗ 

  

Γ10. Δάλ ην γλήζην αλαιψζηκν θέξεη ζηνηρεία, πνπ αθαηξνχληαη πξηλ ηε ρξήζε (π.ρ. 
θάιπκκα θεθαιήο ή ηαηλία αζθαιείαο), ηα ίδηα λα θέξνπλ θαη ηα πξνζθεξφκελα 
ηζνδχλακα πξντφληα. 

 
ΝΑΗ 

  

Γ. ΤΚΔΤΑΗΑ    

Γ1. Κάζε αλαιψζηκν ζα είλαη ζπζθεπαζκέλν αεξνζηεγψο (πξνζπζθεπαζία). Κάζε 
πξνζπζθεπαζκέλν αλαιψζηκν ζα ηνπνζεηείηαη εληφο ράξηηλεο ζθιεξήο ζπζθεπαζίαο 
(εμσηεξηθή ζπζθεπαζία), ηθαλήο λα αληαπεμέιζεη ρσξίο λα θαηαζηξαθεί ε ίδηα θαη ην 
πεξηερφκελν ηεο, ζε παλειιαδηθή απνζηνιή εληφο ηαρπδξνκηθψλ ζάθσλ. 

 
ΝΑΗ 

  

Δ.ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ    
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Δ1.ηελ εμσηεξηθή ζπζθεπαζία ζα αλαγξάθνληαη ζηελ ειιεληθή ή ζηελ αγγιηθή 
γιψζζα επθξηλψο: 
α)νη ηχπνη ησλ ζπζθεπψλ γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδνληαη 
β)ε επσλπκία ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ην εκπνξηθφ ζήκα(εάλ ππάξρεη) 
γ)ε εκεξνκελία ιήμεο ή ελαιιαθηηθά ε εκεξνκελία παξαγσγήο ή αλαθαηαζθεπήο. Γελ 
απαηηείηαη γηα φζα original πξντφληα δελ ιήγνπλ πνηέ (lifetime) θαη αλαθέξνληαη ξεηψο 
ζηε ηερληθή πξνζθνξά. 
δ)ν ηχπνο ηνπ πξνζθεξφκελνπ αλαισζίκνπ(πρ.αλαθαηαζθεπαζκέλν- remanufactured, 
θιπ). 
ε)έλδεημε πεξί αλαθαηαζθεπήο βάζεη DIN33870 ή DIN33871 ζε πεξίπησζε 
αλαθαηαζθεπαζκέλνπ. 

 
 
 
 
ΝΑΗ 

  

Σ.ΓΗΔΝΔΡΓΟΤΜΔΝΟΗΔΛΔΓΥΟΗ    

Σ1.Μαθξνζθνπηθφο Έιεγρνο: Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ειέγρεη ζε ηπραία θαη 
αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα, ζε πνζνζηφ 2% ηεο παξαδνζείζαο πνζφηεηαο (ζηελ 
πιεζηέζηεξε αθέξαηα κνλάδα θαη φρη ιηγφηεξν απφ δχν ηεκάρηα), ηελ εμαθξίβσζε ηεο 
ζπκθσλίαο ησλ παξαδνζέλησλ αλαισζίκσλ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ παξαγξάθσλΒ1, 
Γ3 (έλδεημε ζπζθεπαζίαο), Γ9, Γ1 θαη Δ1. 

 
 
ΝΑΗ 

  

Σ2.Πξαθηηθή δνθηκαζία: Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ζε ηπραίν δείγκα θαη ζε πνζνζηφ 2% 
ηεο παξαδνζείζαο πνζφηεηαο (ζηελ πιεζηέζηεξε αθέξαηα κνλάδα θαη φρη ιηγφηεξν απφ 
δχν ηεκάρηα), ζα πξνβεί ζηε δηελέξγεηα πξαθηηθήο δνθηκαζίαο, γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 
πνηφηεηαο εθηχπσζεο απηψλ θαη ηελ εμαθξίβσζε ηεο ζπκθσλίαο ησλ παξαδνζέλησλ 
αλαισζίκσλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ Γ8. πγθεθξηκέλα ε Δπηηξνπή 
Παξαιαβήο εθηειεί εθηππψζεηο ζηνπο αληίζηνηρνπο εθηππσηέο ηεο Τπεξεζίαο. 
εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε έγρξσκσλ εθηππσηψλ πνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο 
απαηηνχληαη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο κειαλνδνρείνπ δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ, 
επηιέγνληαη ηα απαηηνχκελα ρξψκαηα θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 
πξναλαθεξφκελν πνζνζηφ δεηγκαηνιεςίαο. 
ηε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκνη εθηππσηέο ζηνλ ηφπν παξαιαβήο ησλ 
αλαισζίκσλ γηα ηε δηελέξγεηα πξαθηηθήο δνθηκαζίαο, θαζψο θαη ζηε πεξίπησζε πνπ ην 
πνζνζηφ 2% ηεο παξαδνζείζαο πνζφηεηαο είλαη κηθξφηεξν ηεο αθεξαίαο κνλάδαο, ε 
Δπηηξνπή Παξαιαβήο ζα έρεη ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα θαηά ηελ θξίζε ηεο λα απνζηείιεη 
ηπραία δείγκαηα απφ ηα παξαιεθζέληα αλαιψζηκα ζηηο Τπεξεζίεο πνπ ηα 
ρξεζηκνπνηνχλ. Ζ πξνθνξηθή ή γξαπηή απάληεζε ησλ Τπεξεζηψλ, φηη ηα δείγκαηα 
ιεηηνπξγνχλ θαιψο, ζα είλαη αξθεηή γηα λα πξνρσξήζεη ε Δπηηξνπή ζηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή θαη νη Τπεξεζίεο θξαηνχλ ηα δείγκαηα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο. 
        Ο αξηζκφο ησλ ζειίδσλ πνπ ζα πξέπεη λα εθηππσζεί γηα ην θάζε δείγκα, 
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ εθηηκψκελσλ ζειίδσλ 
εθηχπσζεο ηνπ εθάζηνηε κειαληνχ ή toner θαη φρη πεξηζζφηεξεο απφ 100 ζειίδεο. Σν 
ραξηί ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηελέξγεηα ηεο πξαθηηθήο δνθηκαζίαο 
παξέρεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή. Οη εθηππψζεηο ζα εθηεινχληαη ζε «θαλνληθή 
εθηχπσζε» θαη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θείκελν, δηάγξακκα θαη εηθφλα. Σν θφζηνο 
ησλ δεηγκάησλ πνπ ιακβάλνληαη βαξχλνπλ  ηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο
 ππνρξενχηαη ζε άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπο, ψζηε ζε θάζε πεξίπησζε λα 
παξαδίδεηαη ε αξρηθψο ζπκθσλεζείζα πνζφηεηα, εθηφο ηεο πεξίπησζεο πνπ ε πξνο 
παξαιαβή πνζφηεηα είλαη κηθξφηεξε ή ίζε ησλ δέθα (10) ηεκαρίσλ, νπφηε ν 
πξνκεζεπηήο δελ ππνρξενχηαη ζε αληηθαηάζηαζή ηνπο. Όια ηα αλσηέξσ πεξί 
Πξαθηηθήο Γνθηκαζίαο αθνξνχλ κφλν ηα ηζνδχλακα ζπκβαηά-αλαθαηαζθεπαζκέλα 
αλαιψζηκα θαη φρη ηα original. Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο έρεη ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα 
θαηά ηε θξίζε ηεο, λα δηελεξγήζεη ή φρη πξαθηηθή δνθηκαζία ζηα original αλαιψζηκα, 
πξηλ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΝΑΗ 

  

Ε.ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ    

Ε1. Να παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπιινγήο ησλ θελψλ κειαλνδνρείσλ. Ο πξνκεζεπηήο 
ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζηελ Τπεξεζία θαηάιιεινπο θάδνπο γηα ηελ ζπιινγή ησλ θελψλ 
κειαλνδνρείσλ θαη ζα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ζπιινγήο ηνπο γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα ίζν κε απηφ ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 
Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο πνπ απνξξένπλ απφ 
ηελ εζληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία, γηα ηελ ζπιινγή θαη δηαθίλεζε ησλ θελψλ 
κειαλνδνρείσλ. 
Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο φια ηα απαξαίηεηα 
απνδεηθηηθά κέζα θαη λα ηα πξνζθνκίζνπλ εθ’ φζνλ ηνπο δεηεζνχλ. 
Σν θξηηήξην απηφ ζα βαζκνινγεζεί. 

 
ΔΠΗΘΤΜ
ΖΣΟ 

  

Ε2. Να παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ κειαληψλ ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ 
απφ ηελ εκεξνκελία αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 
Σν θξηηήξην απηφ ζα βαζκνινγεζεί. 

 
ΝΑΑΝΑΦ
ΔΡΘΔΗ 

  

Ε3.Να παξέρεηαη εγγχεζε άκεζεο αληηθαηάζηαζεο ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ. ΝΑΗ   
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Ε4. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ απφ ηελ ππεξεζία ειαηηψκαηα (πρ. 
αλνκνηφκνξθε θαηαλνκή, κε αλαγλψξηζή ηνπο απφ ην κεράλεκα) ηα νπνία έρνπλ ζαλ 
απνηέιεζκα ηελ αιινίσζε ηεο πνηφηεηαο εθηχπσζεο (πεξηνδηθή ή κε), ν πξνκεζεπηήο 
ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηα ειαηησκαηηθά είδε πνπ εληνπίζηεθαλ θαη 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεξηθψο ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ. 
ε πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζεί νπνηαδήπνηε αιινίσζε, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 
ζε πνζνζηφ πάλσ απφ ην 10% ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο θαη γηα δηάζηεκα δχν (2) 
εηψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αιιάμεη φιε ηελ 
ππφινηπε πνζφηεηα. 
Ο ρξφλνο αληαπφθξηζεο ζα βαζκνινγεζεί. 

 
 
 
ΝΑΑΝΑΦ
ΔΡΘΔΗ 

  

Ε5. ε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζεί νπνηαδήπνηε βιάβε ζε κεράλεκα ηνπ θνξέα 
εμαηηίαο ηεο ρξήζεο ηζνδχλακσλ αλαισζίκσλ (γεγνλφο πνπ ζα πηζηνπνηεζεί απφ ηελ 
θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ή απφ εμεηδηθεπκέλν θνξέα ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ), ν 
πξνκεζεπηήο ζα αλαιάβεη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ηνπ κεραλήκαηνο θαη 
ηελ απνδεκίσζε ηεο ρξέσζεο ηνπ επηζθεπαζηή ή ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο 
κε άιιν κεράλεκα ηζνδχλακσλ δπλαηνηήησλ, ζε πεξίπησζε κε επηζθεπάζηκεο 
βιάβεο. 
Ο ρξφλνο αληαπφθξηζεο ζε πεξηπηψζεηο αλαγγειίαο βιαβψλ δελ πξέπεηλα ππεξβαίλεη 
ηηο 3 εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηελ Αηηηθή θαη Θεζζαινλίθε, ηηο 3 εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηελ 
Ζπεηξσηηθή Διιάδα, Κξήηε, Ρφδν, Δπηάλεζα θαη 4 εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηε Νεζησηηθή 
Διιάδα. 
Ο ρξφλνο αληαπφθξηζεο ζα βαζκνινγεζεί. 

 
 
 
 
 
 
ΝΑ 
ΑΝΑΦΔΡ
ΘΔΗ 

  

Ε6. Ο πξνκεζεπηήο, αλεμάξηεηα αλ είλαη αληηπξφζσπνο ή φρη ηεο θαηαζθεπάζηξηαο 
εηαηξείαο, δειψλεη φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα βξεη θαη λα ππνδείμεη άιιε 
εηαηξεία πνπ ζα αλαιακβάλεη αλη'απηνχ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 
ελφηεηα Ε ηεο παξνχζαο Σ.Π. , ζε πεξίπησζε πνπ πάςεη λα πθίζηαηαη σο εηαηξεία. 

 
 
ΝΑΗ 

  

 




