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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

 2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ‘’ΤΖΑΝΕΙΟ’’  

 ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών -  ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών  
              ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210-4592120  FAX: 210-4592597   Πληροφορίες : ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ       

 
                                                               Πειραιάς: 15-07-2021 

                                                                     Αρ. πρωτ.: 9540 
 
 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   ΑΡΙΘΜ. 2005 / 2021 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 
 

                                     ΤΗΣ                                    15  -  07  - 2021    
 
 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
 

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ                    
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
3. ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
5.  Ε.Ε.Ε.Σ. 
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Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης 2005/2021 

             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

     2η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

                               ‘’ΤΖΑΝΕΙΟ’’ 
 
                                                        Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η       ( 2005 / 2021 )   
       

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ MEIOΔOTIKOY  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                   
 

Συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ποσού # 41.827,20 #  € πλέον Φ.Π.Α 

 Σύμφωνα με την 13/10-06-2021, θέμα 17ο, απόφαση του Δ. Σ. του Νοσοκομείου   

 
 Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε τ α ι  

     
Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια 

ΜΕΛΑΝΙΩΝ για ένα (1) έτος, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, με κριτήριο 

κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής. 

     Επισυνάπτονται : 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α    

  Ε.Ε.Ε.Σ                                             ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β   
 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 02/08/2021 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ: 14.00  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ :  03 / 08 / 2021, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ  ΩΡΑ  10 π.μ 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    :  120 ημέρες 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  : «ΤΖΑΝΕΙΟ» Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ – ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

           Πειραιάς,         15   /  07   / 2021   
 

 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ 
«ΤΖΑΝΕΙΟ» 

 
 
 
 
 
 

ΗΛΙΑΣ ΓΟΥΖΟΥΑΣΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   

  2η Υ.Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 

                               ‘’ΤΖΑΝΕΙΟ’’ 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 

 
 Η προσφορά υποβάλλεται, δακτυλογραφημένη και συνοδευόμενη από ένα 

αντίγραφο. Θα φέρει τη φίρμα του προσφέροντα, θα απευθύνεται στο Γενικό Νοσοκομείο 

Πειραιά ‘’ΤΖΑΝΕΙΟ’’ και θα φέρει σαν τίτλο την προμήθεια - υπηρεσία που αφορά,  στοιχεία 

που θα πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που τον περιέχει.  

 
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή 

σε αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

 
Οι προσφορές θα κατατίθενται  σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Προμηθειών 

(Αφεντούλη & Ζαννή, 3ος όροφος), αφού πρώτα πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου στο 

Γραφείο Πρωτοκόλλου (ισόγειο Κεντρικού Κτιρίου) μέχρι  και την προηγούμενη εργάσιμη 

ημέρα  από την αποσφράγιση του  διαγωνισμού και ώρα 14:00, δηλαδή μέχρι και την  

02-08-2021.  

Ημερομηνία υποβολής / παραλαβής θα θεωρείται η ημερομηνία που πιστοποιείται με 

τον αριθμό πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν γίνονται 

δεκτές σαν εκπρόθεσμες. 

Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος, ο τίτλος 

του διαγωνισμού καθώς και η Επωνυμία του φορέα. 

Εφόσον η προσφορά αποσταλεί με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία Διενέργειας, να 

φέρει την ένδειξη: «Να μην ανοιχθεί από την Γραμματεία». 

Εντός του φακέλου της προσφοράς θα πρέπει επί ποινής αποκλεισμού να 

περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 
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1. Υποφάκελος τεχνικής προσφοράς με αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με τις 

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης και τα λοιπά τεχνικά στοιχεία 

και πιστοποιητικά (τεχνικά φυλλάδια, ISO προϊόντων και κατασκευαστικών 

οίκων, οδηγίες χρήσης, service και ανταλλακτικά, εγγυήσεις κ.λ.π., αν και όπως 

ζητούνται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης) για το 

προσφερόμενο είδος 

2. Υποφάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής,  ο οποίος θα περιλαμβάνει το Ε.Ε.Ε.Σ* 

- το οποίο φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά 

το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές – και τα πιστοποιητικά και 

έγγραφα τα οποία η Υπηρεσία απαιτεί να κατατεθούν μαζί με την κατάθεση της 

προσφοράς και αναφέρονται στο Ε.Ε.Ε.Σ για λόγους ταχύτητας και 

αποτελεσματικότητας της διαδικασίας 

3. Υποφάκελος οικονομικής προσφοράς 

 

* Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ) καταρτίζεται βάσει του 

τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 

της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου 

για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (L 3). Προσαρμοσμένο στον παρόντα 

διαγωνισμό επισυνάπτεται στην παρούσα Διακήρυξη, ενώ παρέχεται και σε ηλεκτρονική 

μορφή στους συμμετέχοντες κατόπιν επικοινωνίας τους με το Γρ. Προμηθειών (210-

4592120 Γρηγορίου Μαρία).  

 

 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 

 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές. 

 Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Euro ανά μονάδα. 

 Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της ποσότητας, για όλα ή για μέρος των 

ειδών 

  

Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης, υπό αίρεση, ή τέτοιες που 

τροποποιούν τους όρους  της διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές. 
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Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από 

τον Φ.Π.Α., ο οποίος θα υπολογίζεται χωριστά. 

Οι τιμές των προσφερόμενων ειδών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες του 

Παρατηρητηρίου Τιμών, εφ’ όσον υπάρχει καταχώρηση γι’ αυτά, κατά το χρόνο υποβολής 

της προσφοράς και υποβάλλονται, σύμφωνα με τα απαιτούμενα στοιχεία του ακόλουθου 

πίνακα (απαράβατος όρος): 

 

 
α/α 

Κωδικός 
είδους από 

Διακήρυξη 
Νοοοκομείου 

ΠροσφερόμενοΕίδος/
υπηρεσία 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
από 

Διακήρυξη 

Τιμή 
Μονάδας 

Μερικό Σύνολο 
(χωρίς Φ.Π.Α 

Ποσοσ
τό 

ΦΠΑ 

Σύνολο 
δαπάνης 

με ΦΠΑ 

Κωδικός 
Παρατηρ

ητηρίου
Τιμών 

1  Περιγραφή ………… 
Εμπ. Κωδικός: ….... 

GMDN 
ΕΚΑΠΤΥ 

       

2          

 

Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις ισχύουσες περί προμηθειών -υπηρεσιών 

(συνοπτικοί διαγωνισμοί)  διατάξεις, ιδίως Ν.4412 / 2016 άρθρο 117 και επομ., αρ. 

48,49,50, άρθρο 107 Ν. 4497 / 13-11-2017, άρθρο 43 παρ. 6, 17 και 20 Ν.4605 / 2019, 

άρθρο 33 Ν.4608/2019, άρθρο 56 Ν.4609/2019, Ν. 4782/2021 άρθρο 48 και επομ..  Η 

αρμόδια Επιτροπή, προβαίνει στην αποσφράγιση των γραπτών, κατατεθεισών προσφορών 

την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, και ταυτόχρονα τις μονογράφει κατά 

φύλλο ( όλα τα δικαιολογητικά – τεχνικά και οικονομικά στοιχεία ), με προαιρετική 

παρουσία των συμμετεχουσών στο διαγωνισμό εταιρειών. 

 

Σε περίπτωση ισοτιμίας των υποβληθεισών προσφορών σε ένα ή περισσότερα είδη, πριν την 

κατακύρωση θα προηγείται διαδικασία κλήρωσης για την οποία θα ενημερωθούν αντίστοιχα 

οι συμμετέχοντες.  

 

 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δηλώνουν εγγράφως ότι αποδέχονται όλους τους 

όρους αυτού. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η 

αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από 

τους προσφέροντες ή υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η 

τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να 

υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές 

πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και 

όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 

σχετικής πρόσκλησης. (άρθρο 102 του ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 

42 του ν. 4782/2021) 

 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ: Κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης μπορεί να ζητηθεί από την επιτροπή 

Διενέργειας του διαγωνισμού η κατάθεση δύο(2) τουλάχιστον δειγμάτων ανά κατηγορία 

ειδών βάσει προδιαγραφών. 

 

 

Εγγυήσεις 

Σύμφωνα με το άρθρο 72. του Ν. 4412 / 2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 21§4 του 

Ν.4782/2021, σε περίπτωση που προκύψει σύμβαση που υπερβαίνει τις 30.000 Ευρώ, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας 

καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής αυτής πρέπει να καλύπτει όλο το διάστημα της σύμβασης  

και ένα(1) ακόμα μήνα. 
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Επισήμανση:  

 Εφόσον οι παρεχόμενες εργασίες – είδη δεν είναι σύμφωνα με την υπογραφείσα 

σύμβαση ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση του 

σχετικού εγγράφου να προβεί στις αναγκαίες διορθώσεις, συμπληρώσεις και βελτιώσεις. 

 Οι συμβάσεις που ενδεχομένως θα προκύψουν από την κατακύρωση του παρόντος 

Διαγωνισμού παύουν αυτοδίκαια σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης από αντίστοιχο 

δημόσιο διαγωνισμό του Νοσοκομείου ή αντίστοιχης σύμβασης που θα υπογραφεί σε 

κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο. 

 

 





8 

Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης 2005/2021 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
 

  ΜΕΛΑΝΙΑ  

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΜΧ ΚΩΔ.ΠΑΡ ΤΙΜΗ.ΠΑΡ ΤΙΜ.ΜΟΝ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΞΙΑΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΞΙΑΣ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 14407011 ΜΕΛΑΝΙ 545 ΓΙΑ CANON PIXMA MX 495 ΜΑΥΡΟ 6 
  

13,50 € 81,00 € 19,44 € 100,44 € 

2 14407012 
ΜΕΛΑΝΙ 546 ΓΙΑ CANON PIXMA MX 495 
ΕΓΧΡΩΜΟ 3 

  
14,50 € 43,50 € 10,44 € 53,94 € 

3 14407013 ΜΕΛΑΝΙ HP C6615D ΜΑΥΡΟ 3 11.4.257 18,29 € 7,00 € 21,00 € 5,04 € 26,04 € 

4 14407016 ΜΕΛΑΝΙ HP ΜΑΥΡΟ 51645Α 3 11.4.35 5,40 € 5,40 € 16,20 € 3,89 € 20,09 € 

5 14407027 ΜΕΛΑΝΙ HP C6625A ΕΓΧΡΩΜΟ 5 11.4.260 9,98 € 9,00 € 45,00 € 10,80 € 55,80 € 

6 14407053 ΜΕΛΑΝΙ HP C6578  ΕΓΧΡΩΜΟ 5 11.4.81 26,70 € 12,00 € 60,00 € 14,40 € 74,40 € 

7 14407054 ΜΕΛΑΝΙ HP  C7115 ΜΑΥΡΟ 5 11.4.119 15,50 € 8,00 € 40,00 € 9,60 € 49,60 € 

8 14407120 ΜΕΛΑΝΙ HP C6656 A ΜΑΥΡΟ 2 11.4.254 5,80 € 6,00 € 12,00 € 2,88 € 14,88 € 

9 14407121 ΜΕΛΑΝΙ HP C6657 A ΕΓΧΡΩΜΟ 3 11.4.255 9,98 € 8,00 € 24,00 € 5,76 € 29,76 € 

10 14407163 ΜΕΛΑΝΙ HP 8767 ΜΑΥΡO  ( 339 ) 50 11.4.118 7,00 € 5,00 € 250,00 € 60,00 € 310,00 € 

11 14407164 ΜΕΛΑΝΙ HP 8766  ΕΓΧΡΩΜΟ ( 343 ) 25 11.4.145 9,00 € 7,00 € 175,00 € 42,00 € 217,00 € 

12 14407176 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANON PC-D340 3 11.4.43 20,91 € 9,00 € 27,00 € 6,48 € 33,48 € 

13 14407181 
ΜΕΛΑΝΙ Q 2612 ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER 1010-
3055 ΜΑΥΡΟ 10 11.4.19 11,90 € 6,00 € 60,00 € 14,40 € 74,40 € 

14 14407204 
ΜΕΛΑΝΙ HP Q5949X ΜΑΥΡΟ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP 
LASER 1320 5 

  

9,50 € 47,50 € 11,40 € 58,90 € 

15 14407211 ΜΕΛΑΝΙ FX 10 ΓΙΑ FAX CΑΝΟΝ L 100-120 -140 5 11.4.137 19,00 € 6,00 € 30,00 € 7,20 € 37,20 € 

16 14407219 ΜΕΛΑΝΙ HP 9362 ( 336 ) ΜΑΥΡΟ 6 11.4.10 25,59 € 5,00 € 30,00 € 7,20 € 37,20 € 

17 14407220 ΜΕΛΑΝΙ HP 9361 ( 342 ) ΕΓΧΡΩΜΟ C 9361 E 3 11.4.145 9,00 € 7,00 € 21,00 € 5,04 € 26,04 € 
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18 14407234 ΜΕΛΑΝΙ HP 9351 ( 21 ) ΜΑΥΡΟ 10 11.4.105 5,00 € 5,00 € 50,00 € 12,00 € 62,00 € 

19 14407235 ΜΕΛΑΝΙ HP 9352 ( 22 ) ΕΓΧΡΩΜΟ 4 11.4.166 9,00 € 8,00 € 32,00 € 7,68 € 39,68 € 

20 14407236 
ΜΕΛΑΝΙ 1230 ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ RICOH AFICIO 
MP 1500 , 1600, 20  ( ΓΝΗΣΙΟ) 10 

  

18,00 € 180,00 € 43,20 € 223,20 € 

21 14407239 
ΜΕΛΑΝΙ (ΤΟΝΕΡ) 13R90125 ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 
XEROX 440ST ( ΓΝΗΣΙΟ ) 2 

  

155,00 € 310,00 € 74,40 € 384,40 € 

22 14407258 
MELANI ΗP Q 7553A ( 53A )ΜΑΥΡΟ ΓΙΑ  LAZER 
JET P2015d 3 11.4.75 16,40 € 7,50 € 22,50 € 5,40 € 27,90 € 

23 14407260 ΜΕΛΑΝΙ HP CB 436 LAZER- ΜΑΥΡΟ 8 
  

6,00 € 48,00 € 11,52 € 59,52 € 

24 14407262 ΜΕΛΑΝΙ HP Νο 35 ΜΑΥΡΟ ΓΙΑ LAZER P 1005 40 11.4.31 12,20 € 5,50 € 220,00 € 52,80 € 272,80 € 

25 14407273 
ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK E 350-352-H 11E ΜΑΥΡΟ  
(ΓΝΗΣΙΟ) 5 

  

90,00 € 450,00 € 108,00 € 558,00 € 

26 14407295 
ΜΕΛΑΝΙ HP CB 540 ΜΑΥΡΟ ΓΙΑ LASER COLOR CP 
1515 8 11.4.42 34,80 € 9,00 € 72,00 € 17,28 € 89,28 € 

27 14407296 
ΜΕΛΑΝΙ HP CB 541 CYAN ΓΙΑ LASER COLOR CP 
1515 4 11.4.80 43,51 € 9,00 € 36,00 € 8,64 € 44,64 € 

28 14407297 
ΜΕΛΑΝΙ HP CB 542 YELLOW ΓΙΑ LASER COLOR CP 
1515 4 11.4.109 43,51 € 9,00 € 36,00 € 8,64 € 44,64 € 

29 14407298 
ΜΕΛΑΝΙ HP CB 543 MAGENTA ΓΙΑ LASER COLOR 
CP 1515 4 11.4.110 43,51 € 9,00 € 36,00 € 8,64 € 44,64 € 

30 14407339 
ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG ML 1915 MLT 
D1052S 3 

  

7,50 € 22,50 € 5,40 € 27,90 € 

31 14407353 ΜΕΛΑΝΙ C 530A ΕΚΤΥΠ LASER JET R 2025 ΜΑΥΡΟ 6 
  

9,50 € 57,00 € 13,68 € 70,68 € 

32 14407354 ΜΕΛΑΝΙ C 531 CYAN  ΕΚΤΥΠ LASER JET 2025 3 
  

9,50 € 28,50 € 6,84 € 35,34 € 

33 14407355 ΜΕΛΑΝΙ C 532 YELLOW  ΕΚΤΥΠ LASER JET 2025 3 
  

9,50 € 28,50 € 6,84 € 35,34 € 

34 14407356 
ΜΕΛΑΝΙ C 533 MAGENTA-KOKKINO  ΕΚΤΥΠ 
LASER JET 2025 3 

  

9,50 € 28,50 € 6,84 € 35,34 € 

35 14407359 
ΜΕΛΑΝΙ CE 505A ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER P 2055 
dn- ΜΑΥΡΟ 5 11.4.207 22,00 € 7,50 € 37,50 € 9,00 € 46,50 € 

36 14407370 ΜΕΛΑΝΙ CE 285 - ΕΚΤΥΠ HP LASER PRO P 1102 70 
  

5,00 € 350,00 € 84,00 € 434,00 € 

37 14407390 ΜΕΛΑΝΙ 950 (Μ) ( CΝ-45 ) ΕΚΤΥΠ HP PRO 8100 40 
  

5,50 € 220,00 € 52,80 € 272,80 € 
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38 14407391 ΜΕΛΑΝΙ 951 ( GYAN ) ( CΝ-46 ) ΕΚΤΥΠ HP 8100 20 
  

4,00 € 80,00 € 19,20 € 99,20 € 

39 14407392 
ΜΕΛΑΝΙ 951 ( MAGENTA ) ( CΝ-47 ) ΕΚΤΥΠ HP 
8100 20 

  

4,00 € 80,00 € 19,20 € 99,20 € 

40 14407393 ΜΕΛΑΝΙ 951 ( YELLOW ) ( CΝ-46 ) ΕΚΤΥΠ HP 8100 20 
  

4,00 € 80,00 € 19,20 € 99,20 € 

41 14407400 ΜΕΛΑΝΙ HP 320 (M ) ΕΚΤΥΠΩΤΗ CP 1525 LASER 8 
  

9,00 € 72,00 € 17,28 € 89,28 € 

42 14407401 
ΜΕΛΑΝΙ HP 321 ( ΚΥΑΝΟ) ΕΚΤΥΠΩΤΗ CP 1525 
LASER 4 

  

9,00 € 36,00 € 8,64 € 44,64 € 

43 14407402 
ΜΕΛΑΝΙ HP 323 (ΚΟΚΚΙΝΟ) ΕΚΤΥΠΩΤΗ CP 1525 
LASER 4 

  

9,00 € 36,00 € 8,64 € 44,64 € 

44 14407403 
ΜΕΛΑΝΙ HP 322 (ΚΙΤΡΙΝΟ ) ΕΚΤΥΠΩΤΗ CP 1525 
LASER 4 

  

9,00 € 36,00 € 8,64 € 44,64 € 

45 14407404 
ΜΕΛΑΝΙ HP 655 ( M) ΕΚΤΥΠ 3525 
(ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ) 20 

  

3,00 € 60,00 € 14,40 € 74,40 € 

46 14407405 
ΜΕΛΑΝΙ HP 655 ( ΚΥΑΝΟΥΝ ) ΕΚΤΥΠ 3525 
(ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ) 10 

  

3,00 € 30,00 € 7,20 € 37,20 € 

47 14407406 
ΜΕΛΑΝΙ HP 655 ( ΚΙΤΡΙΝΟ ) ΕΚΤΥΠ 3525 
(ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ) 10 

  

3,00 € 30,00 € 7,20 € 37,20 € 

48 14407407 
ΜΕΛΑΝΙ HP 655 ( ΚΟΚΚΙΝΟ ) ΕΚΤΥΠ 3525 
(ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ) 10 

  

3,00 € 30,00 € 7,20 € 37,20 € 

49 14407408 
ΜΕΛΑΝΙ (ΤΟΝΕΡ) ΦΩΤΟΤ SARP MX-235 GT (AR-
5623N) 2 

  

15,00 € 30,00 € 7,20 € 37,20 € 

50 14407409 TONER ΓΙΑ FAX CANON L 150 (ΤΟΝΕΡ 728) 100 
  

5,50 € 550,00 € 132,00 € 682,00 € 

51 14407413 
ΜΕΛΑΝΙ HP 280-80A ( MAYPO ) ΕΚΤΥΠ LASER 
PRO 400 20 

  

7,50 € 150,00 € 36,00 € 186,00 € 

52 14407416 ΜΕΛΑΝΙ LEXM 018C2080E-N 14 ( M ) 4 
  

7,50 € 30,00 € 7,20 € 37,20 € 

53 14407417 ΜΕΛΑΝΙ LEXM 018C2080E-N 15 ( ΕΓΧΡΩΜΟ ) 2 
  

7,50 € 15,00 € 3,60 € 18,60 € 

54 14407419 MELANI ΗP CE 278 (M) ΕΚΤΥΠ HP LAZER 1606 60 
  

5,50 € 330,00 € 79,20 € 409,20 € 

55 14407421 
ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ RICOH AFICIO MP 2550, 
MP 3353 (ΓΝΗΣΙΟ) 20 

  

20,50 € 410,00 € 98,40 € 508,40 € 

56 14407422 
ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ RICOH AFICIO MP 2551, 
MP 2001 (ΓΝΗΣΙΟ) 10 

  

16,50 € 165,00 € 39,60 € 204,60 € 
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57 14407424 
ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK 260d ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ Ε 260 DN 
- 460 DN ( ΓΝΗΣΙΟ ) 4 

  

100,00 € 400,00 € 96,00 € 496,00 € 

58 14407431 
ΜΕΛΑΝΙ  ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ RICOH AFFICIO MP 
6000 -  MP 9002 ( M) ( ΓΝΗΣΙΟ ) 4 

  

55,00 € 220,00 € 52,80 € 272,80 € 

59 14407432 ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK MS 610DN M  ( ΓΝΗΣΙΟ ) 30 
  

60,00 € 1.800,00 € 432,00 € 2.232,00 € 

60 14407438 ΜΕΛΑΝΙ 953 (Μ)  ΕΚΤΥΠ HP PRO 8210 (ΓΝΗΣΙΟ) 10 
  

17,00 € 170,00 € 40,80 € 210,80 € 

61 14407439 
ΜΕΛΑΝΙ 953 (CYAN)  ΕΚΤΥΠ HP PRO 8210 
(ΓΝΗΣΙΟ) 5 

  

17,00 € 85,00 € 20,40 € 105,40 € 

62 14407440 
ΜΕΛΑΝΙ 953 (YELLOW)  ΕΚΤΥΠ HP PRO 8210 
(ΓΝΗΣΙΟ) 5 

  

17,00 € 85,00 € 20,40 € 105,40 € 

63 14407441 
ΜΕΛΑΝΙ 953 (MAGENTA)  ΕΚΤΥΠ HP PRO 8210 
(ΓΝΗΣΙΟ) 5 

  

17,00 € 85,00 € 20,40 € 105,40 € 

64 14407442 ΤΟΝΕΡ CF217A (17A) ΓΙΑ HP LASER PRO M102A 60 
  

10,50 € 630,00 € 151,20 € 781,20 € 

65 14407443 
ΤΟΝΕΡ 106R02775 ΓΙΑ XEROX PHASER 
3052/3260 5 

  

10,50 € 52,50 € 12,60 € 65,10 € 

66 14407444 ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK MS 317 DN (ΓΝΗΣΙΟ) 100 
  

65,00 € 6.500,00 € 1.560,00 € 8.060,00 € 

67 14407445 
TONER CF 350 (HP 130) ΓΙΑ HP LASER JET PRO 
MFP 177FW 5 

  

6,50 € 32,50 € 7,80 € 40,30 € 

68 14407446 
ΜΕΛΑΝΙ 934 (BLACK) ΓΙΑ ΕΚΤΥΠ HP OFFICE JET 
PRO 6230    (ΓΝΗΣΙΟ) 120 

  

16,00 € 1.920,00 € 460,80 € 2.380,80 € 

69 14407447 
ΜΕΛΑΝΙ 935 (MAGENTA) ΓΙΑ ΕΚΤΥΠ HP OFFICE 
JET PRO 6230  (ΓΝΗΣΙΟ) 60 

  

13,00 € 780,00 € 187,20 € 967,20 € 

70 14407448 
ΜΕΛΑΝΙ 935 (CYAN)) ΓΙΑ ΕΚΤΥΠ HP OFFICE JET 
PRO 6230   (ΓΝΗΣΙΟ) 60 

  

13,00 € 780,00 € 187,20 € 967,20 € 

71 14407449 
ΜΕΛΑΝΙ 935 (YELLOW) ΓΙΑ ΕΚΤΥΠ HP OFFICE JET 
PRO 6230    (ΓΝΗΣΙΟ) 60 

  

13,00 € 780,00 € 187,20 € 967,20 € 

72 14407450 
ΤΟΝΕΡ 111 (BLACK) ΓΙΑ SAMSUNG PRINTER 
EXPRESS 2026 160 

  

7,50 € 1.200,00 € 288,00 € 1.488,00 € 

73 14407455 
ΤΟΝΕΡ ΚΧ-FAT472X ΓΙΑ PANASONIC 
KXAMB/2120/2130/2170 2 

  

15,50 € 31,00 € 7,44 € 38,44 € 

74 14407456 
TONEP ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ RICHO MP 
4054/5054/6054 (ΓΝΗΣΙΟ) 3 

  

65,00 € 195,00 € 46,80 € 241,80 € 
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75 14407457 
TONEP ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ RICHO MP 3054 
(ΓΝΗΣΙΟ) 3 

  

50,00 € 150,00 € 36,00 € 186,00 € 

76 14407458 
TONEP ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ RICHO MP 2014 
(842128) (ΓΝΗΣΙΟ) 5 

  

14,00 € 70,00 € 16,80 € 86,80 € 

77 14407459 
ΜΕΛΑΝΙ 903(BLACK) ΓΙΑ ΕΚΤΥΠ HP OFFICE JET 
PRO 6970   (ΓΝΗΣΙΟ) 20 

  

14,00 € 280,00 € 67,20 € 347,20 € 

78 14407460 
ΜΕΛΑΝΙ 903 (MAGENTA) ΓΙΑ ΕΚΤΥΠ HP OFFICE 
JET PRO 6970   (ΓΝΗΣΙΟ) 10 

  

9,00 € 90,00 € 21,60 € 111,60 € 

79 14407461 
ΜΕΛΑΝΙ 903 (CYAN)) ΓΙΑ ΕΚΤΥΠ HP OFFICE JET 
PRO 6970   (ΓΝΗΣΙΟ) 10 

  

9,00 € 90,00 € 21,60 € 111,60 € 

80 14407462 
ΜΕΛΑΝΙ 903 (YELLOW) ΓΙΑ ΕΚΤΥΠ HP OFFICE JET 
PRO 6970    (ΓΝΗΣΙΟ) 10 

  

9,00 € 90,00 € 21,60 € 111,60 € 

81 14407463 ΤΟΝΕΡ 101S (BLACK) ΓΙΑ SAMSUNG SF 760P 5 
  

8,00 € 40,00 € 9,60 € 49,60 € 

82 14407468 
ΤΟΝΕΡ KYOCERA TK-1170 ΓΙΑ ECOSYS 
M2040/M2540/M2640 2 

  

15,00 € 30,00 € 7,20 € 37,20 € 

83 14407469 
TONEP B23200 ΓΙΑ LEXMARK B/MB 
2338/2442/2546/2650 (ΓΝΗΣΙΟ) 15 

  
80,00 € 1.200,00 € 288,00 € 1.488,00 € 

84 14407470 
TONEP TL-410X ΓΙΑ PANTUM 
P3010/P3300/M6700/M6800/M7100/M7200 150 

  
70,00 € 10.500,00 € 2.520,00 € 13.020,00 € 

85 14407471 ΤΟΝΕΡ PA-210E ΓΙΑ PANTUM M6600 NW 5 
  

40,00 € 200,00 € 48,00 € 248,00 € 

86 14407472 
ΤΟΝΕΡ BROTHER TN-1050 ΓΙΑ BROTHER MFC 
1910W (ΓΝΗΣΙΟ) 4 

  
40,00 € 160,00 € 38,40 € 198,40 € 

87 14407473 
ΤΟΝΕΡ KYOCERA TK-6325 ΓΙΑ TASKALFA 
4002i/5002i/6002i/5003i/6003i (ΓΝΗΣΙΟ) 5 

  
130,00 € 650,00 € 156,00 € 806,00 € 

88 14407474 
ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ LEXMARK MB2236ADW/B2236DW 
(ΓΝΗΣΙΟ) 100 

  
42,00 € 4.200,00 € 1.008,00 € 5.208,00 € 

89 14407475 ΤΟΝΕΡ PGI520 BLACK ΓΙΑ CANON PIXMA MP620 6 
  

6,00 € 36,00 € 8,64 € 44,64 € 

90 14407489 ΤΟΝΕΡ CLI521 BLACK ΓΙΑ CANON PIXMA MP620 3 
  

6,00 € 18,00 € 4,32 € 22,32 € 

91 14407476 ΤΟΝΕΡ CLI521 CYAN ΓΙΑ CANON PIXMA MP620 3 
  

6,00 € 18,00 € 4,32 € 22,32 € 

92 14407477 
ΤΟΝΕΡ CLI521 YELLOW ΓΙΑ CANON PIXMA 
MP620 3 

  
6,00 € 18,00 € 4,32 € 22,32 € 
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93 14407478 
ΤΟΝΕΡ CLI521 MAGENTA ΓΙΑ CANON PIXMA 
MP620 3 

  
6,00 € 18,00 € 4,32 € 22,32 € 

94 14407479 
ΤΟΝΕΡ W2070A BLACK ΓΙΑ HP COLOR LASER JET 
150A/117A 4 

  
20,00 € 80,00 € 19,20 € 99,20 € 

95 14407480 
ΤΟΝΕΡ W2071A CYAN ΓΙΑ HP COLOR LASER JET 
150A/117A 2 

  
25,00 € 50,00 € 12,00 € 62,00 € 

96 14407481 
ΤΟΝΕΡ W2072A YELLOW ΓΙΑ HP COLOR LASER 
JET 150A/117A 2 

  
25,00 € 50,00 € 12,00 € 62,00 € 

97 14407482 
ΤΟΝΕΡ W2073A MAGENTA ΓΙΑ HP COLOR LASER 
JET 150A/117A 2 

  
25,00 € 50,00 € 12,00 € 62,00 € 

98 14407483 
ΤΟΝΕΡ C3220K0 BLACK ΓΙΑ LEXMARK MC3224 
(ΓΝΗΣΙΟ) 10 

  
70,00 € 700,00 € 168,00 € 868,00 € 

99 14407484 
ΤΟΝΕΡ C3220C0 CYAN ΓΙΑ LEXMARK MC3224 
(ΓΝΗΣΙΟ) 5 

  
90,00 € 450,00 € 108,00 € 558,00 € 

100 14407485 
ΤΟΝΕΡ C3220Y0 YELLOW ΓΙΑ LEXMARK MC3224 
(ΓΝΗΣΙΟ) 5 

  
90,00 € 450,00 € 108,00 € 558,00 € 

101 14407486 
ΤΟΝΕΡ C3220M0 MAGENTA ΓΙΑ LEXMARK 
MC3224 (ΓΝΗΣΙΟ) 5 

  
90,00 € 450,00 € 108,00 € 558,00 € 

102 14407487 
ΤΟΝΕΡ BLACK ΓΙΑ HP LASER JET PRO 
MFP227fdn/203dn 10 

  
12,00 € 120,00 € 28,80 € 148,80 € 

103 14407488 ΤΟΝΕΡ RICHO MP3554 BLACK (ΓΝΗΣΙΟ) 5 
  

65,00 € 325,00 € 78,00 € 403,00 € 

   
1835 

  
ΣΥΝΟΛΟ 41.827,20 € 10.038,53 € 51.865,73 € 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ    

Α.1. Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την προμήθεια τόνερ για εκτυπωτές και φαξ µε 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει µόνο της 
τιμής.     

Α.2 Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμόρφωση τους µε τις απαιτήσεις της παρούσας 
Τεχνικής Προδιαγραφής οι οποίες θα συμπεριληφθούν ως όροι της σύμβασης που θα υπογραφεί 
και ενέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.   

  

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ    

Β1. Τα προσφερόμενα τελικά προϊόντα θα πρέπει να είναι αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση. 

Β2. Τα προσφερόμενα προϊόντα να είναι γνήσια αντιπροσωπείας - αυθεντικά προϊόντα των 
κατασκευαστριών εταιρειών των µμηχανημάτων (original) ή καινούργια συμβατά.  

Β3. Τα προσφερόμενα τελικά προϊόντα να μην είναι αναγομωμένα (refilled).   

Β4. Η παραγωγή και διάθεση των συμβατών αναλωσίμων θα είναι νόμιμη και δεν θα προσβάλλει 
κατοχυρωμένα και σε ισχύ δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Να προσκομισθεί µε την τεχνική 
προσφορά σχετική υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή.  

B5. Η παραγωγή, συσκευασία και διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών θα πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Οι υποψήφιοι προμηθευτές 
πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τουλάχιστον τα παρακάτω αποδεικτικά μέσα: άδεια λειτουργίας, 
πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.Π.Α., σύμβαση συνεργασίας µε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης 
ΑΗΗΕ,  βεβαίωση συμμόρφωσης µε τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006 - R.E.A.C.H.  

Β6. Οι κατασκευαστές των προσφερομένων ειδών θα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό 
Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα µε το ISO 9001 ή ισοδύναμο. Το αναφερόμενο πιστοποιητικό να 
προσκομισθεί µε την τεχνική προσφορά. 

Β7. Οι κατασκευαστές των προσφερομένων ειδών θα πρέπει  να διαθέτουν Πιστοποιητικό  
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα µε το πρότυπο EMAS ή ISO14001 ή ισοδύναμο.                                                  
Το αναφερόμενο πιστοποιητικό να προσκομισθεί µε την τεχνική προσφορά. 

Β8. O προμηθευτής, για το σύνολο των συμβατών αναλωσίμων, θα πρέπει να δηλώσει την 
επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστούν, τον τόπο εγκατάστασης αυτής καθώς και 
την εμπορική ονομασία ή εμπορικό σήμα των προσφερόμενων ειδών. Να προσκομισθεί µε την 
τεχνική προσφορά σχετική υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή. 

 

Γ. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   

Γ1. Οι κατασκευαστές των προσφερομένων ειδών, και για όσα είδη περιέχουν γραφίτη και μελάνι 
(laser toners και ink cartridges), θα πρέπει να διαθέτουν και να συνοδεύουν τα    προς παράδοση 
είδη µε Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας  -  MSDS  (Material   Safety  Data Sheet), όπως περιγράφεται 
στην οδηγία 67/548/EEC της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επικίνδυνες ουσίες. 

Γ2. Για κάθε προσφερόμενο συμβατό αναλώσιμο να προσκομισθεί µε την τεχνική προσφορά 
Αναφορά Ελέγχου Απόδοσης (Yield  Test  Report) όπου θα αναφέρεται αναλυτικά ο αριθμός των 
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σελίδων που τυπώνονται σύμφωνα µε τις μεθόδους ISO/IEC19752 και ISO/IEC19798 για μονόχρωμο 
και έγχρωμο τόνερ αντίστοιχα και σύμφωνα τη μέθοδο ISO/IEC 24711 για μελάνι (inkjet). 

Γ3. Για κάθε προσφερόμενο αναλώσιμο να δηλώνεται, ο τύπος του αναλωσίμου (γνήσιο ή συμβατό) 
καθώς και ο αριθμός των εκτιμώμενων σελίδων εκτύπωσης της παρ. Για τα συμβατά προσφερόμενα 
αναλώσιμα, ο αριθμός αυτός θα πρέπει να είναι τουλάχιστον το 95% του αντίστοιχου αριθμού του 
γνήσιου (original) προϊόντος. 

Γ4. Τα προσφερόμενα αναλώσιμα θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες µέσω του εκτυπωτή σχετικά 
µε το ποσοστό του αναλωσίμου που υπολείπεται ή/και ειδοποίηση για χαμηλή στάθμη.  

Γ5. Τα προσφερόμενα αναλώσιμα θα έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την 
ημερομηνία παραλαβής (σε συνδυασμό µε την παρ. Ε1)    

Γ6. Τα προσφερόμενα αναλώσιμα θα φέρουν κάλυμμα κεφαλής ή ταινία ασφαλείας ή άλλο σύστημα 
που θα εξασφαλίζει το απαραβίαστο της συσκευασίας πριν το άνοιγμα.   

   

Δ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ    

∆1. Κάθε αναλώσιμο θα είναι συσκευασμένο αεροστεγώς (προσυσκευασία). Κάθε 
προσυσκευασμένο αναλώσιμο θα τοποθετείται εντός χάρτινης σκληρής συσκευασίας (εξωτερική 
συσκευασία), ικανής να ανταπεξέλθει χωρίς να καταστραφεί η ίδια και το περιεχόμενο της, σε 
πανελλαδική αποστολή εντός ταχυδρομικών σάκων.    

 

Ε. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ    

Ε1. Στην εξωτερική συσκευασία κάθε αναλωσίμου θα αναγράφονται στην ελληνική ή στην αγγλική 
γλώσσα ευκρινώς: 

α) οι τύποι των συσκευών για τους οποίους προορίζονται  

β) η επωνυμία του κατασκευαστή και το εμπορικό σήμα (εάν υπάρχει) 

γ) η ημερομηνία λήξης 

δ) ο τύπος του προσφερόμενου αναλωσίμου, σε περίπτωση συμβατού 

(Αναφορικά µε την ηµ/νία λήξης - σημείο γ - στην περίπτωση που αυτή δεν αναγράφεται εμφανώς 
επί της συσκευασίας θα πρέπει κατά την παραλαβή να προσκομισθεί βεβαίωση του κατασκευαστή 
που να υποδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο αυτή συνάγεται (π.χ. από το barcode) ή να δηλώνεται 
ότι για το συγκεκριμένο προϊόν δεν προβλέπεται ημερομηνία λήξης. 

    

ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ    

ΣΤ1. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας των αναλωσίμων τουλάχιστον δύο (2) ετών από την 
ημερομηνία ανάθεσης της προμήθειας 

ΣΤ2. Να παρέχεται εγγύηση άμεσης αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων.  

ΣΤ3. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν από την Υπηρεσία ελαττώματα (πχ. ανομοιόμορφη κατανομή, 
µη αναγνώρισή τους από το μηχάνημα) τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα την αλλοίωση της 
ποιότητας εκτύπωσης (περιοδική ή µη), ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα 
ελαττωματικά είδη που εντοπίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν μερικώς το αργότερο εντός δύο(2) 
εργασίμων ημερών για την Αττική και Θεσσαλονίκη και εντός τριών (3) εργασίμων ημερών για την 
υπόλοιπη Ελλάδα. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε αλλοίωση, σύμφωνα µε τα 
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παραπάνω, σε ποσοστό πάνω από το 10% της συνολικής ποσότητας και για διάστημα δύο (2) ετών 
από την παραλαβή τους, ο προμηθευτής υποχρεούται να αλλάξει όλη την υπόλοιπη ποσότητα. 

ΣΤ4. Σε περίπτωση που προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε μηχάνημα του φορέα εξαιτίας της χρήσης 
συμβατών αναλωσίμων (γεγονός που θα πιστοποιηθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία του 
εκτυπωτή ή από εξουσιοδοτημένο φορέα συντήρησης των μηχανημάτων), ο προμηθευτής θα 
αναλάβει την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης του μηχανήματος και την αποζημίωση της χρέωσης 
για την επισκευή ή την αντικατάσταση του μηχανήματος µε άλλο μηχάνημα ισοδύναμων 
δυνατοτήτων, σε περίπτωση µη επισκευάσιμης βλάβης. Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περιπτώσεις 
αναγγελίας βλαβών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δύο (2) εργάσιμες ημέρες για την Αττική και 
Θεσσαλονίκη, τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες για την Ηπειρωτική Ελλάδα και τέσσερις (4) εργάσιμες 
ημέρες για τη Νησιωτική Ελλάδα. 

ΣΤ5. Ο προμηθευτής, ανεξάρτητα αν είναι αντιπρόσωπος ή όχι της κατασκευάστριας εταιρείας, 
δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να βρει και να υποδείξει άλλη εταιρεία που θα 
αναλαμβάνει αντ’ αυτού τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ενότητα Ζ της παρούσας Τ.Π., σε 
περίπτωση που πάψει να υφίσταται ως εταιρεία.    

ΣΤ6. Κατά την παραλαβή των αναλωσίμων γίνονται δεκτά γνήσια αναλώσιμα που τυχόν 
προσφερθούν αντί των αρχικά δηλωθέντων αντίστοιχων συμβατών, εφόσον αυτά καλύπτουν 
πλήρως τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών για τα γνήσια αναλώσιμα και είναι συμβατά µε 
τους συγκεκριμένους εκτυπωτές. Στην περίπτωση αυτή δε δημιουργείται καμία επιπλέον αξίωση του 
προμηθευτή. 

 





17 

Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Διακήρυξης 2005/2021 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ            
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
 

Στοιχεία της δημοσίευσης 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο 
Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική 
υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική 
ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
 
Προσωρινός αριθμός  

προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός  

[], ημερομηνία [], σελίδα [] 

Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:  

[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000 

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή 
ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή 
η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε 
δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 
 
Δημοσίευση σε εθνικό  
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus. 
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης    http://www.eprocurement.gov.gr 
στο ΚΗΜΔΗΣ])     /21PROC008929421 
 

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη  
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες  
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης  
δημόσιας σύμβασης. 
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Ταυτότητα του αγοραστή 

Επίσημη ονομασία:    ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ" 
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:   999233404 
Δικτυακός τόπος 
(εφόσον υπάρχει):    www.tzaneio.gr 
Πόλη:      ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Οδός και αριθμός:    ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ & ΖΑΝΝΗ 
Ταχ. κωδ.:     18536 
Αρμόδιος επικοινωνίας:   ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
Τηλέφωνο:     2104592120 
φαξ:      2104592597 
Ηλ. ταχ/μείο:     grigoriou@tzaneio.gr 
Χώρα:      GR 
 
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Τίτλος: 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΜΕΛΑΝΙΩΝ" ΓΙΑ ΕΝΑ (1) 
ΕΤΟΣ 
Σύντομη περιγραφή: 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2005/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
"ΜΕΛΑΝΙΩΝ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, CPV  
30192110-5 
Αριθμός αναφοράς αρχείου  
που αποδίδεται στον φάκελο  
από την αναθέτουσα αρχή ή  
τον αναθέτοντα φορέα (εάν  
υπάρχει): 
2005/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΜΕΛΑΝΙΩΝ" 
ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ 
 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
 
Επωνυμία: 
Οδός και αριθμός: 
Ταχ. κωδ.: 
Πόλη: 
Χώρα: 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 
Ηλ. ταχ/μείο: 
Τηλέφωνο: 
φαξ: 
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει 
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): 
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Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 
Ναι / Όχι 
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο 
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 
Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
% 
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι 
ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού 
συστήματος (προ)επιλογής]; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
 

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
 
- 
 
Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
- 
Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση 
και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο 
- 
Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Ναι / Όχι 
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Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν; 
Ναι / Όχι 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

 
O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς 
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με  
άλλους; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, υπεύθυνος 
για συγκεκριμένα καθήκοντα...): 
- 
Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από  
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: 
- 
Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης: 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 
Απάντηση: 
- 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 
Όνομα: 
Επώνυμο: 
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Ημερομηνία γέννησης: 
Τόπος γέννησης: 
Οδός και αριθμός: 
Ταχ. κωδ.: 
Πόλη: 
Χώρα: 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχ/μείο: 
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
 
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων. 

 Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας 
- 
Ταυτότητα της οντότητας 
- 
Τύπος ταυτότητας 
- 
Κωδικοί CPV 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας 

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας 
- 
Ταυτότητα της οντότητας 
- 
Τύπος ταυτότητας 
- 
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Κωδικοί CPV 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: 
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 
Λόγος(-οι) 
- 
 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια  
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 
Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που  
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου  
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
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- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Διαφθορά 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 
Λόγος(-οι) 
- 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 
Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 

Απάτη 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
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.. 
Λόγος(-οι) 
- 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 
Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
 
 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 
Λόγος(-οι) 
- 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 
Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της  
τρομοκρατίας 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 
Λόγος(-οι) 
- 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια  
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 
Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που  
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου  
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
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Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους 
λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε 
έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 
Λόγος(-οι) 
- 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 
Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
-  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 

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

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, 
τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 
- 
Ενεχόμενο ποσό 
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 
Ναι / Όχι 

Διευκρινίστε: 
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- 
 
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 
τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για 
την καταβολή τους; 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
Ναι / Όχι 
.. 
 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 
- 
Ενεχόμενο ποσό 
 
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 
Ναι / Όχι  

Διευκρινίστε: 
- 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 

Ναι / Όχι  
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
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- 
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
Ναι / Όχι 
.. 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται  
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να 
παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα 
περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, 
ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
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- 
Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που  
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου  
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης 
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της  
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης 
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές  
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην  
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης  
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με 
την εν λόγω προηγούμενη σύμβαση; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που  
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου  
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
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Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής 
δικαιολογητικών, απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών 
Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
 
 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος  
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής 
Απάντηση: 
ΝΑΙ 

 
 
 

Λήξη 
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν: 
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α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή  
 
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή 
ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 
 
Ημερομηνία 
 
Τόπος 
 
Υπογραφή 
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