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                                                ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ    

            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Αθήνα, 19-2-2013 
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ          Αρ. Πρωτ.: 11942 
                ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                     
∆/ΝΣΗ       : Οικονοµικών Υπηρεσιών (∆2)  

Τµήµα   : Γ΄ Προµηθειών 
Πληροφορίες : ∆ηµ. Αναγνωστόπουλος  
Ταχ. ∆/νση : Ακαδηµίας 40, 101 74 – ΑΘΗΝΑ 
Τηλέφωνο : 2103694445 
Fax : 2103630110 

 

 

ΘΕΜΑ: «∆ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια αναλώσιµων  
              υλικών µηχανογράφησης και λοιπών µικροϋλικών για την κάλυψη των 
              ετήσιων αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Καταστηµάτων του 
              Τ. Π. και ∆ανείων κατά το έτος 2013» 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις 

συναφών θεµάτων», όπως ισχύουν, 

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», όπως ισχύουν, 

3. Την υπ’ αρ. 2/21379/0094/4-4-2001/Φ.Ε.Κ. 448 Β/19-4-2001 απόφαση του 

Υπουργού Οικονοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Προέδρου και του 

Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Τ. Π. και ∆ανείων», όπως τροποποιήθηκε 

µε την υπ΄αριθ. 2/51035/0094/ΦΕΚ 1327/Β/11-10-2002 και συµπληρώθηκε µε την 

υπ΄αριθ. 2/74109/0094/ΦΕΚ 15 Β/14-1-2003 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και                                               

4. Την υπ’ αρ. 42905/11-2-2013 απόφασή µας, µε την οποία εγκρίθηκε η δέσµευση 

δαπάνης ύψους € τριάντα οκτώ χιλιάδων (38.000,00), πλέον Φ.Π.Α., δηλαδή συνολικού 

ποσού € σαράντα επτά χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ΜΟΝΟ (46.740,00), 

περιλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., σε βάρος της πίστωσης που είναι 

εγγεγραµµένη στον Κ.Α.Ε. 1281– ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ του προϋπολογισµού εξόδων του Τ. Π. και ∆ανείων του 

οικονοµικού έτους 2013, για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού, µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαµηλότερη ανά κατηγορία τιµή, για την προµήθεια αναλώσιµων 

υλικών µηχανογράφησης και λοιπών µικροϋλικών για την κάλυψη των αναγκών της 

Κεντρικής Υπηρεσίας και των Καταστηµάτων του Τ. Π. και ∆ανείων κατά το έτος 2013 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Προκηρύσσουµε πρόχειρο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη ανά 

κατηγορία τιµή, για την προµήθεια αναλώσιµων υλικών µηχανογράφησης και λοιπών 

µικροϋλικών για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των 

Καταστηµάτων του Τ. Π. και ∆ανείων κατά το έτος 2013, συνολικής προϋπολογιζόµενης 

δαπάνης ύψους € 38.000,00, πλέον Φ.Π.Α.  

 

2. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 20-3-2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 

π.µ. στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ. Π. και ∆ανείων και ειδικότερα στην 

αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (Ακαδηµίας 40 – ΑΘΗΝΑ, α’ 

όροφος), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. Οι 

σφραγισµένες προσφορές, αφού πρωτοκολληθούν, θα παραδίδονται στην αρµόδια 

Υπηρεσία, µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

  

3. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που 

αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 

της. 

 

4. ∆εκτές γίνονται προσφορές µόνο για το σύνολο ανά κατηγορία των 

αναλώσιµων υλικών, όπως αυτές περιγράφονται στο επισυναπτόµενο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της. 

 

5. Τα προσφερόµενα είδη αναλωσίµων θα πρέπει να είναι γνήσια ή ισοδύναµα 

των γνησίων, όπου αυτό προβλέπεται στο συνηµµένο στην παρούσα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που διαλαµβάνονται 

στο συνηµµένο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, µη παραποιηµένα και χωρίς 

αλλοιώσεις. Για εκείνα τα είδη που είναι υποχρεωτική η ευκρινής αναγραφή 

της ηµεροµηνίας λήξης, ο χρόνος που µεσολαβεί από την παράδοσή τους 

µέχρι την αναγραφόµενη ηµεροµηνία λήξης να είναι τουλάχιστον 24 µήνες. 
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6. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

α)  φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 

β)  ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

γ)  συνεταιρισµοί 

δ)  κοινοπραξίες προµηθευτών  

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική 

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

υποχρεούται να πράξει τούτο,  εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύµβαση,  εφ όσον η λήψη 

ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 

σύµβασης. Κατά τα λοιπά, ως προς τις κοινοπραξίες, ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆. 

118/2007. 

 

7. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους, 

σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π.∆. 118/2007, στην Ελληνική  γλώσσα και µέσα σε 

σφραγισµένο φάκελο  σε δυο αντίγραφα. 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς 

α.   Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

β.  Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. 

γ.   Ο αριθµός της διακήρυξης. 

δ.   Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

ε.  Τα στοιχεία του αποστολέα 

 

7.1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, µέσα στον κυρίως φάκελο τα κάτωθι: 

   

α) Παραστατικό Εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ. του Π.∆/τος 118/07, 

εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο/ εκπρόσωπο. 

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

εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα 
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στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν και  στην οποία δηλώνεται  ότι,  

µέχρι  και  την  ηµέρα  υποβολής  της προσφοράς τους: 

• ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆/τος 60/2007, για κάποιο από τα 

αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 

της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

 

→→→→ Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι  νοµικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση περί 

µη καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήµατα 

υποβάλλουν: 

α) οι ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. 

β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

 

→→→→ Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση, 

υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού. 

  

→→→→ Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι Ένωση προµηθευτών – Κοινοπραξία, η ως άνω 

δήλωση αφορά κάθε µέλος που συµµετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 

  

• ∆εν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση. 

• Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις τους. 

• ∆εν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή 

ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι 

δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης 
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των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για 

αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

• ∆εν τελούν σε αποκλεισµό µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, σύµφωνα µε τα άρθρα 18, 34, 39 του Π.∆. 118/2007. 

• Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση 

όλων των σχετικών δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα 

αναφέρθηκαν στην εν λόγω δήλωση.  

• Η προσφορά συντάχτηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης, 

της οποίας έλαβαν γνώση και της οποίας τους όρους αποδέχονται 

ανεπιφύλακτα. 

→→→→ Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη 

δήλωση υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ηµεροµηνία υπογραφής των υπεύθυνων δηλώσεων και 

θεώρησης του γνησίου της, πρέπει να είναι αυτή της ηµεροµηνίας υποβολής 

της προσφοράς. Επισηµαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα θεώρησης του 

γνησίου της υπογραφής των υπεύθυνων δηλώσεων από το Τµήµα 

Γραµµατείας και Αρχείου (πρωτόκολλο) της ∆/νσης ∆ιοικητικού (∆1) του Τ. Π. 

& ∆ανείων (Ισόγειο κτιρίου Κεντρικής Υπηρεσίας, Ακαδηµίας 40, 101 74 – 

ΑΘΗΝΑ). 

 

γ) Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 

τροποποιήσεις του (για  διαγωνιζόµενους  µε µορφή  Α.Ε. και  Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο   

αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων  

τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.) και στοιχεία και έγγραφα από τα  οποία  πρέπει να 

προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα  που 

έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή  τους το νοµικό πρόσωπο και τα 

έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό 

αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

- Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για 

κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
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Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή µαζί µε την προσφορά των υπ’ 

αριθµ. α,β,γ δικαιολογητικών της παρ. 7.1 συνιστά λόγο αποκλεισµού της 

εταιρείας από το διαγωνισµό.   

 
7.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

- Τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την 

ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

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

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

ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

7.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως, σε  χωριστό 

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Η οικονοµική προσφορά πρέπει να περιλαµβάνει το σύνολο των ανά κατηγορία 

ειδών και όχι µεµονωµένα είδη. 

Η τιµή θα αναλύεται ως εξής: 

α) Τιµή µονάδας σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των κρατήσεων 

β) Ποσοστό  Φ.Π.Α. επί της  ανωτέρω τιµής 

γ) Συνολική τιµή συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

Το καθαρό ποσό του τιµολογίου υπόκειται στις εξής  κρατήσεις: α) 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ και 

χαρτόσηµο 2,40% επ΄αυτού, β) 0,25% υπέρ Ελληνικού ∆ηµοσίου, γ) 0,30% υπέρ 

Υ/Τ.E.A.∆.Υ. και δ) 0,10% επί της συνολικής προ Φ.Π.Α. αξίας, η οποία θα παρακρατηθεί 

εφάπαξ κατά την πρώτη πληρωµή, υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων. Επίσης γίνεται παρακράτηση φόρου 4%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

2198/1994 επί του ποσού που προκύπτει µετά την αφαίρεση των παραπάνω κρατήσεων 

από το καθαρό ποσό του τιµολογίου. 

Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις  

του κυρίως φακέλου. 
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8. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 

προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία 

και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. 

 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή διενέργειας 

και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

    Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, 

ως εκπρόθεσµες. 

 Οι δικαιούµενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, 

λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό. 

Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής 

προσφοράς, µονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η πρώτη και η 

τελευταία σελίδα της τεχνικής προσφοράς ή των τµηµάτων αυτής. 

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

µονογράφονται, και σφραγίζονται από την αρµόδια Επιτροπή και στη συνέχεια 

τοποθετούνται όλοι µαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από 

την Επιτροπή και παραδίδεται µε τα άλλα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία, προκειµένου 

να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρµοδίως. 

  Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα 

γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό και των οποίων οι 

προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, µε σχετική ανακοίνωση , που θα τους αποσταλεί.  

  Μετά την αξιολόγηση και των οικονοµικών προσφορών και την ανάδειξη της 

εταιρείας στην οποία πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αποσφράγιση του φακέλου 

των δικαιολογητικών του άρθρου 6 παραγρ. 2 του Π.∆. 118/2007, θα γίνει σε 

ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος στο 

διαγωνισµό και των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, µε σχετική ανακοίνωση , 

που θα τους αποσταλεί.  

     Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω να παρευρίσκονται στη διαδικασία 

αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να λάβουν γνώση αυτών, καθώς και των 
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δικαιολογητικών του άρθρου 6 παραγρ. 2 και του Π.∆. 118/2007 που κατατέθηκαν, 

κατόπιν σχετικής αίτησης που θα υποβληθεί εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών µετά 

την ηµεροµηνία κάθε αποσφράγισης.   

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

αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται  αλλά επιστρέφονται 

µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών , ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή 

διενέργειας του διαγωνισµού, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και 

δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτή: 

α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης εντός του τελευταίου τριµήνου πριν από 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι 

δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για αδικήµατα 

αναφερόµενα στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, για 

αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής 

τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη, ή για τα αδικήµατα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

β. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

γ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς 

τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

δ. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 

2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α`101), 

όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 
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πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 

ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

 

9. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές 

ηµέρες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 

 

10. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο µειοδότης υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την 

ανακοίνωση της κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την υπογραφή 

της σύµβασης, σχέδιο της οποία επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), 

προσκοµίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά νοµιµοποίησής του και τραπεζική 

εγγυητική επιστολή, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙV), ή γραµµάτιο σύστασης χρηµατικής παρακαταθήκης έκδοσης του Τ. Π. και ∆ανείων 

για την καλή εκτέλεσης της σύµβασης.  

 

11. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Ο χρόνος παράδοσης των αναλωσίµων ορίζεται σε δέκα (10) ηµερολογιακές 

ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 

 

12. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Ο τόπος παράδοσης των αναλωσίµων ορίζεται η Κεντρική Υπηρεσία του Τ. Π. και 

∆ανείων  (Ακαδηµίας 40, Αθήνα), και συγκεκριµένα οι χώροι που θα υποδειχθούν από το 

Ταµείο µε δαπάνη, µέριµνα και ευθύνη του µειοδότη. 

 

13. Η παραλαβή, η αποσφράγιση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών που θα 

κατατεθούν, καθώς και η σύνταξη των σχετικών πρακτικών θα γίνει από την επιτροπή 

διενέργειας και αξιολόγησης του αποτελέσµατος του πρόχειρου διαγωνισµού που 

συγκροτήθηκε µε την προαναφερθείσα απόφαση. 
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14. Η πληρωµή της αξίας των αναλωσίµων θα γίνει µετά την οριστική ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή τους από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής που συγκροτήθηκε µε 

την προαναφερθείσα απόφαση. 

                                                      Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.   
                                                                                       ΤΟΥ Τ. Π. KAI ∆ΑΝΕΙΩΝ                                                                          
 
 
 
                                                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ 
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∆ιακήρυξη Τ. Π. & ∆ανείων  υπ’ αρ. πρωτ. 11942/19-2-2013 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

A   Ποσότητα 

Α1 ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ   

A1.1 OKI 5520/5521 100 

A1.2 OKI 320/321 450 

A1.3 OLIVETTI PR2E / PR2SC 50 

A1.3 TALLY T6212 6 

A1.3 TALLY MT 600&T6000 6 

A2 TONERS   

Α2.1 KYOCERA FS-1320D / FS-1370 (TK-170) 80 

Α2.2 KYOCERA FS-1300D/ TK-130 ή ισοδύναµο 100 

Α2.3 KYOCERA FS-1030D / TK-120K ή ισοδύναµο 55 

Α2.4 KYOCERA FS-C5100 DN (SET) ή ισοδύναµο 4 

Α2.5 KYOCERA FS-4020 (TK-362) ή ισοδύναµο 7 

Α2.6 KYOCERA FS-C5030N (SET) ή ισοδύναµο 2 

Α3 ΜΕΛΑΝΙ INKJET   

A3.1 HP Printcartridge 45 (black) ή ισοδύναµο 4 

A3.2 HP Printcartridge 78 (COLOR) ή ισοδύναµο 4 

A3.3 HP Printcartridge 58 ή ισοδύναµο 4 

A3.4 HP Printcartridge 27 ή ισοδύναµο 4 

A3.5 
HP-Ink cartridge 920 - Model e709n (2 set) ή 
ισοδύναµο 

4 

A3.6 HP Printcartridge 28 ή ισοδύναµο 4 

Α4 DRUMS   

Α4.1 KYOCERA FS-1300D (DK-130) 6 

Α4.2 KYOCERA FS-4020 2 

Α4.3 KYOCERA (DK-310) 2 

Α4.4 KYOCERA FS-1320D / FS-1370 (DK-170) 7 

Α4.5 KYOCERA FSC-5100DN (DK-540) 2 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) 

31.000,00 € 

 B   Ποσότητα 

 ∆ΙΑΦΟΡΑ   

B1 Cable patch cat 5e stp,3p (2m gray) 20 

B2 Cable patch cat 5e stp,3p (5m gray) 10 

B3 Cable patch cat 5e stp,3p (10m gray) 10 
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B4 
FLASH MEMORY 32 GB 
(ταχύτητα ανάγνωσης > ή = 32ΜΒ/sec, 
ταχύτητα εγγραφής > ή = 18MB/sec) 

10 

B5 
FLASH MEMORY 4 GB (ταχύτητα ανάγνωσης 
10ΜΒ/sec, ταχύτητα εγγραφής 10MB/sec) 

80 

B6 MOUSE (OPTICAL USB χρώµατος µαύρου) 30 

B7 
USB Πληκτρολόγιο 104 πλήκτρων χρώµατος 
µαύρου, µε λατινικούς χαρακτήρες 
αποτύπωσης  

20 

B8 
DVD-R 4,7 GB  1-4X SINGLE SIDED (χωρίς 
θήκες) 

300 

B9 Κεφαλές για εκτυπωτές ΟΚΙ 320-321 8 

B10 Κεφαλές για εκτυπωτές ΟΚΙ 3320-3321 6 

B11 Κεφαλές για εκτυπωτές ΟΚΙ 5521 6 

B12 Print server 1 Fast Ethernet / 1parallel port 6 

B13 Print server 1 Fast Ethernet / 1USB 2.0 6 

B14 Σπρέϋ Καθαρισµού (Αέρας) 400ML 5 

Β15 
Σπρέϋ Λίπανσης για µεταλλικές ή µη επιφάνειες 
400ML 

5 

B16 
Ράουλα για τους εκτυπωτές KYOCERA FS1030 
(τροφοδοσία χαρτιού) 

8 

B17 
Ράουλα για τους εκτυπωτές KYOCERA FS1300D 
(τροφοδοσία χαρτιού) 

8 

B18 
Εξωτερικός δίσκος 2ΤΒ, SATA-2, 3,5'' 
Τροφοδοσία µέσω θύρας USB 2  
(Ταχύτητα περιστροφής≥7200.  

5 

B19 
SOLENOID REGISTER KYOCERA MITA  FS-
1010 & FS-1030 

25 

Β20 RAM: DDR1 DIMM  1GB 10 

B21 RAM: DDR2 DIMM  2GB 10 

Β22 RAM: DDR3 DIMM  4GB 10 

B23 Μπαταρίες για PC (motherboard) CR 2032 (3V) 20 

Β24 
Data Cartrige Tapes LOT-4 Ultrium RW          
800/1.6 TB 

10 

Β25 Ράβδος Θερµής Σιλικόνης διαφανής  15 

B26 
Μπαταρίες για UPS (12V, 9 AH / 20HR) 
∆ιαστάσεις : 151 x 65 x 94 mm 

14 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) 

7.000,00 € 
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∆ιακήρυξη Τ. Π. & ∆ανείων  υπ’ αρ. πρωτ. 11942/19-2-2013 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι ενδιαφερόµενες εταιρείες που θα λάβουν µέρος στο σχετικό διαγωνισµό, στην 

προσφορά τους πρέπει: 

Γενικοί όροι 

1) Να προσφέρουν τιµές στο σύνολο των ανά κατηγορία ειδών και όχι για 

µεµονωµένα είδη. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

2) Να αναγράφουν την τιµή ανά µονάδα είδους.          

3) Τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να είναι γνήσια αντιπροσωπείας – αυθεντικά 

προϊόντα των κατασκευαστριών εταιρειών των µηχανηµάτων (original) ή 

ισοδύναµα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται, µη παραποιηµένα  και  χωρίς 

αλλοιώσεις.  

4) Για τα είδη εκείνα στα οποία είναι υποχρεωτική η αναγραφή της ηµεροµηνίας 

λήξεως, ο χρόνος που µεσολαβεί από την παράδοση µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως 

πρέπει να είναι τουλάχιστον 24 µήνες.  

5) Τόσο τα µελάνια όσο και τα toners απαραιτήτως να είναι εσωτερικά συσκευασµένα  

     αεροστεγώς. 

6) Όλα τα τύµπανα (drums) θα είναι γνήσια (original) του κατασκευαστή εκτυπωτών. 

Ειδικοί Όροι 

Α. Τεχνικές Προδιαγραφές για τα γνήσια αναλώσιµα των εκτυπωτών 

Τα γνήσια προϊόντα πρέπει να πληρούν συµπληρωµατικά µε τους γενικούς, και οι 

ακόλουθοι ειδικοί όροι: 

• Τα µελάνια να είναι καινούργια, άριστης κατασκευής και γνήσια της ίδιας 

κατασκευάστριας εταιρείας µε τον αντίστοιχο εκτυπωτή. 

• Να αναγράφεται ευκρινώς η ηµεροµηνία λήξης και το προϊόν να έχει χρόνο ζωής 

τουλάχιστον 24 µηνών από την ηµεροµηνία παράδοσής του στην Υπηρεσία. 

• Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 24 µηνών από την 

ηµεροµηνία παραλαβής που θα αναγράφεται στο τιµολόγιο ή στο ∆ελτίο 

Αποστολής. 

• Για τους εκτυπωτές KYOCERA FS-1320D και FS-1370, γίνονται δεκτά ΜΟΝΟ γνήσια 

Laser Toners της κατασκευάστριας εταιρείας του εκτυπωτή ΤΚ-170, επειδή 
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υπάρχει σχετική συµβατική δέσµευση του Τ. Π. και ∆ανείων µε ειδική ρήτρα για 

χρήση γνησίων αναλώσιµων προϊόντων. 

Β. Τεχνικές Προδιαγραφές για τα ισοδύναµα αναλώσιµα των εκτυπωτών.  

Για ισοδύναµα προϊόντα, όπου αυτά προβλέπονται, πρέπει να πληρούνται, 

συµπληρωµατικά µε τους γενικούς, και οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 

• Τα αναγοµωµένα προϊόντα (αναγοµωµένα µελάνια / toners) δεν θεωρούνται 

ισοδύναµα προϊόντα (Π.∆. 118/2007).  

• Τυχόν «κρυµµένα» ελαττώµατα (ανοµοιόµορφη κατανοµή µελάνης – κόλλας, 

κλπ.), τα οποία έχουν σαν αποτέλεσµα την περιοδική τυχαία κακή εκτύπωση ή την 

έλλειψη παντελούς εκτύπωσης, αφού διαπιστωθούν από την Υπηρεσία, 

δηµιουργούν υποχρέωση του προµηθευτή για αντικατάσταση όλης της µη 

χρησιµοποιηµένης ποσότητας καθώς και των ελαττωµατικών, που εντοπίστηκαν 

και χρησιµοποιήθηκαν µερικώς. 

• Για τα laser toners στην προσφορά πρέπει να αναγράφεται ο αριθµός σελίδων που 

τυπώνουν βάσει ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798 και για τα INKJET η 

περιεκτικότητα σε ml.   

• Ως ισοδύναµα γίνονται δεκτά και ανακατασκευασµένα για τα οποία απαιτείται, ως 

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, έγγραφη βεβαίωση του 

κατασκευαστή ότι:  

� Τα προϊόντα του είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές DIN  

33870 (για laser toners) DIN 33871 (Inkjet) ή ισοδύναµες και θα υπάρχει 

ένδειξη προδιαγραφών στην εξωτερική συσκευασία (τυπωµένο ή 

αυτοκόλλητο σήµα DIN 33870, DIN 33871, κ.λ.π). 

� Τα cartridge (Inkjet & Laser), έχουν χρησιµοποιηθεί το πολύ µία φορά   

(VIRGIN CARTRIDGE). 

� Έχουν οικολογικό χηµικό toner. 

� Έχουν καινούργιο ό,τι χρειάζεται αντικατάσταση (για τα         

ανακατασκευασµένα). 

� Τα προσφερόµενα προϊόντα είναι νόµιµα, ελεύθερα πατεντών, δεν   

προσβάλλουν κατοχυρωµένα δικαιώµατα του κατασκευαστή των original κα η 

κυκλοφορία τους είναι νόµιµη εντός των ορίων των κρατών µελών της Ε.Ε. 
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∆ιακήρυξη Τ. Π. & ∆ανείων  υπ’ αρ. πρωτ. 11942/19-2-2013 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Στην Αθήνα, σήµερα, …-…-2013, ηµέρα ………………….. και ώρα …:… π.µ., στο Κεντρικό 

Κατάστηµα του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων, οδός Ακαδηµίας 40, µεταξύ αφενός  του                          

του                            , κάτοικου                  , οδός                       , κατόχου του δελτίου 

αστυνοµικής ταυτότητας µε αρ.               , που έχει εκδοθεί την          από το                            

                            , ως                                                      , δυνάµει τ                                                                                                   

           , ο οποίος ενεργεί µε την ιδιότητα αυτή ως νόµιµος εκπρόσωπος και για 

λογαριασµό του Τ. Π. και ∆ανείων, που εδρεύει στην Αθήνα, σύµφωνα µε                                                                                               

                                          , και αφετέρου του                           του                    , 

κατοίκου                                 , κατόχου του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας µε αρ. 

                          , που έχει εκδοθεί την               από το                           , ως νόµιµου 

εκπροσώπου για την υπογραφή της παρούσας τ                                                    , που 

εδρεύει στ             , µε Α.Φ.Μ.               (∆.Ο.Υ.                   ),   συµφωνούνται και γίνονται 

αµοιβαία αποδεκτά τα εξής: 

Με την υπ’ αρ. …………/…-…-2013 απόφαση του Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του Τ. Π. και ∆ανείων κατακυρώθηκε, σύµφωνα µε την πρόταση της αρµόδιας 

Επιτροπής, στ                                                το αποτέλεσµα του επαναληπτικού πρόχειρου 

διαγωνισµού, που είχε προκηρυχθεί µε την υπ’ αρ. πρωτ. 11942/19-2-2013 διακήρυξη, για την 

προµήθεια αναλώσιµων υλικών µηχανογράφησης και λοπών µικροϋλικών για την κάλυψη των 

αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Καταστηµάτων του Τ. Π. και ∆ανείων για το έτος 

2013. 

     Κατόπιν τούτου, το αφενός συµβαλλόµενο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, όπως 

εκπροσωπείται, αποκαλούµενο στο εξής «ΤΑΜΕΙΟ», αναθέτει µε την παρούσα την προµήθεια 

αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης και λοιπών µικροϋλικών για την κάλυψη των αναγκών της 

Κεντρικής Υπηρεσίας και των Καταστηµάτων του για το έτος 2013 στ… αποδεχόµεν… και 

αφετέρου συµβαλλόµεν… ………………………………………, όπως εκπροσωπείται, αποκαλούµεν… 

στο εξής ο/η «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ», µε τους ακόλουθους όρους και συµφωνίες: 

 

ΟΡΟΣ 1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης και λοιπών µικροϋλικών για την 

κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Καταστηµάτων του Τ. Π. και ∆ανείων 

για το έτος 2013. 
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 ΟΡΟΣ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ  

Όπως αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και σύµφωνα µε τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που διαλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της υπ’ αρ. πρωτ. 11942/19-2-2013 

διακήρυξης, που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσας. 

ΟΡΟΣ 3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία 

ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 

Τόπος παράδοσης ορίζεται η Κεντρική Υπηρεσία του Τ. Π. και ∆ανείων, Ακαδηµίας 40, και 

συγκεκριµένα οι χώροι που θα υποδειχθούν από το Ταµείο µε δαπάνη, µέριµνα και ευθύνη της 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 

ΟΡΟΣ 4. ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

     Η αµοιβή του/της ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ορίζεται στο ποσό των €            (            ), πλέον Φ.Π.Α., 

και θα καταβληθεί µετά την ποσοτική και ποιοτική παράδοση και παραλαβή των αναλωσίµων, 

από την αρµόδια Επιτροπή του ΤΑΜΕΙΟΥ, µε την εξόφληση του 100% της αξίας του τιµολογίου.  

Κατά την πληρωµή, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 

• Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.  

• Απόδειξη εισαγωγής του ∆ιαχειριστή Υλικού του Τ. Π. και ∆ανείων. 

• Πρωτότυπο τιµολόγιο που θα φέρει  την ένδειξη  «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ». 

• Πλήρης  νοµιµοποίηση του/της ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ή αίτηση για µεταφορά του ποσού σε 

τραπεζικό του/της λογαριασµό. 

• Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας. 

• Βεβαίωση Ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

• Κάθε άλλο κατά νόµο απαιτούµενο δικαιολογητικό. 

ΟΡΟΣ 5.  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ–ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

Κατά την πληρωµή ο/η ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ επιβαρύνεται µε τις παρακάτω κρατήσεις: 

α) 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. και 2,40% χαρτόσηµο επ’ αυτού.  

β) 0,30% υπέρ Υ/Τ.Ε.Α.∆.Υ. και 0,25% Υ/Ελλ. ∆ηµοσίου, βάσει των διατάξεων του Ν. 

2286/1995. 

γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 4%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2198/1994. 

δ) 0,10% επί της συνολικής προ Φ.Π.Α. αξίας, η οποία θα παρακρατηθεί εφάπαξ κατά 

την πρώτη πληρωµή, υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

ε) Κάθε άλλη νόµιµη, κράτηση, φόρος, τέλος, δικαιώµατα τα οποία θα ισχύσουν κατά 

την ηµέρα  της πληρωµής ή οποιαδήποτε κράτηση υπέρ Νοµικών Προσώπων ή άλλων 
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Οργανισµών ως επίσης και µε τις πάσης φύσεως επιβαρύνσεις ή εισφορές προς το Ι.Κ.Α. 

ή άλλους ασφαλιστικούς Οργανισµούς. 

ΟΡΟΣ 6. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 

Στην παρούσα σύµβαση δεν ισχύει αναθεώρηση τιµών, για κανένα απολύτως λόγο και 

αιτία µη εξαιρουµένης ούτε της ανωτέρας βίας. 

ΟΡΟΣ 7. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Ο/Η ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ κατέθεσε την υπ’ αρ.      εγγυητική επιστολή της                               

Τράπεζας                       / το υπ’ αρ.                         γραµµάτιο σύστασης χρηµατικής 

παρακαταθήκης έκδοσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ. Π. και ∆ανείων, ποσού                     

€                                         (            ), ως  εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύµβασης. 

ΟΡΟΣ 8. ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

Τα µέρη δεν µπορούν να εκχωρήσουν ή να µεταβιβάσουν δικαιώµατα και υποχρεώσεις 

τους που απορρέουν από το παρόν, σε τρίτο. Κατ’ εξαίρεση, ρητά συµφωνείται ότι ο/η 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δικαιούται να εκχωρήσει µονοµερώς τα εισπρακτικά δικαιώµατά της από την 

παρούσα Σύµβαση σε νοµίµως λειτουργούντα στην Ελλάδα Πιστωτικά Ιδρύµατα. 

ΟΡΟΣ 9. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Ο/Η ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ είναι υποχρεωµένος/η να έχει ασφαλίσει το προσωπικό που θα 

απασχολήσει στους αντίστοιχους ασφαλιστικούς οργανισµούς, απαλλασσοµένου του ΤΑΜΕΙΟΥ 

κάθε ευθύνης  από τυχόν ατύχηµα.  

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή συµπλήρωση της σύµβασης αυτής είναι ισχυρή εφ’ όσον 

γίνει εγγράφως και προσυπογραφεί και από τους δύο συµβαλλόµενους. 

Καµία καθυστέρηση ή ανοχή του ΤΑΜΕΙΟΥ στην επιβολή κάποιου όρου της σύµβασης δεν 

αποτελεί παραίτηση ούτε βλάπτει προβλεπόµενο από την σύµβαση δικαίωµα του. 

Για όλα τα λοιπά θέµατα της παρούσης σύµβασης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/1995 

(«Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», Φ.Ε.Κ. 19/τ. Α΄/1995)  

και του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/2007) καθώς και οι όροι της υπ’ αρ. πρωτ.          /   -2-2013 

διακήρυξης. 

Η παρούσα σύµβαση συντάχτηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως σε δύο 

όµοια αντίτυπα, ένα για κάθε συµβαλλόµενο. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

         ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ                                                           ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ               
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
   ΤΟΥ Τ. Π. ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ        
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∆ιακήρυξη Τ. Π. & ∆ανείων  υπ’ αρ. πρωτ. 11942/19-2-2013 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστηµα                …………………………. 

(∆/νση οδός –αριθµός–T.K.–fax )    Ηµεροµηνία έκδοσης   ………………    

 

Προς 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ 

ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 40  

101 74 – ΑΘΗΝΑ  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  €  ……….. 

- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του 

ποσού των € ……………… (και ολογράφως) …………..……………………………………………………., στο οποίο και 

µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ τ… ……………………………………………………, ∆\νση 

…………………………………………………………., για την καλή εκτέλεση από αυτ… των όρων της σύµβασης, 

που θα υπογράψει µαζί σας για την προµήθεια αναλώσιµων υλικών µηχανογράφησης και λοιπών 

µικροϋλικών (αρ. πρωτ. διακήρυξης 11942/19-2-2-2013), και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της 

συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...€ αυτής.  

- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 

µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 

απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήµου. 

- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σ’ εµάς 

, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ. 

( ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να 

είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει µέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. 

Βεβαιώνεταιται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και 

Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.- 


