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                                                      Α∆ΑΜ: 17PROC006168159 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ                              Αθήνα,  10-5-2017 
             Κεντρική Υπηρεσία                                                   Αριθµ. Πρωτ:  (0)52602_17  
     Ακαδηµίας 40 - 10174   ΑΘΗΝΑ 
      Τηλ. Κέντρο : 213 21 16 100 
  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ∆2 Οικονοµικών Υπηρεσιών                              
ΤΜΗΜΑ : Γ΄ Προµηθειών 
Πληροφορίες :  Β. Φραγκαναστάση 
Email : v.fragkanastasi@tpd.gr 
Τηλέφωνο :    213 21 16 433 

 

FAX :                 210 36 30 110  
 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια αναλωσίµων υλικών για 

συσκευές φαξ, εκτυπωτές και ποικίλο εξοπλισµό πληροφορικής, µε κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής ανά οµάδα, 

µε δέσµευση δαπάνης 32.915,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.». 

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως ισχύουν, 

2. τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1199/1981 και του Π.∆. 95/1996 «Οργανισµός του 

Τ. Π. & ∆ανείων», 

3. τις διατάξεις του κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 1 έως 4) του Ν. 3965/2011 (Φ.Ε.Κ. 113/τ. 

Α΄/1/18-3-2011) που αφορούν στην αναµόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων,   

4. τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4389/2016 (Φ.Ε.Κ. 94/τ.Α΄/27-5-2016) σε 

συνδυασµό µε την υπ΄ αρ. 2/21379/0094/4-4-2001 (Φ.Ε.Κ. 448/τ. 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 

και συµπληρώθηκε µε τις υπ΄ αρ. 2/51035/0094 (Φ.Ε.Κ. 1327/τ. Β΄/11-10-2002), 

2/74109/0094 (Φ.Ε.Κ. 15/τ. Β΄/14-1-2003) και 2/24892/0094/26-5-2011 (Φ.Ε.Κ. 1069/τ. 

Β΄/31-5-2011) αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, 

5. τη διάταξη του εδ. β, της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 4002/2011 (Φ.Ε.Κ. 180/τ. 

Α΄/22-8-2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου –Ρυθµίσεις 

για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση– Θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου 

Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»,  

6. το µε αρ. πρωτ. (0)39321_17 (Α∆ΑΜ: 17REQ006067427) σε ορθή επανάληψη (λόγω 

αλλαγής του ποσού της προϋπολογιζόµενης δαπάνης), τεκµηριωµένο αίτηµα του 
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Τµήµατος ∆ιαχείρισης υλικού της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών,  για την  

προµήθεια αναλωσίµων υλικών για συσκευές φαξ, εκτυπωτές και ποικίλο εξοπλισµό 

πληροφορικής για τις ανάγκες της Κ.Υ. και των καταστηµάτων του Τ.Π. και ∆ανείων για 

ένα έτος. 

7. την µε αριθ. 56271/7-4-201 (Α∆Α:6ΓΩ1469ΗΗ7-1ΥΒ) απόφαση της Προϊσταµένης 

Γενικής ∆ιεύθυνσης του Τ. Π & ∆ανείων, που αφορά στην έγκριση πραγµατοποίησης 

δαπάνης και την  µε αρ. 56484/13-4-2017 (Α∆Α ΩΚ0Β469ΗΗ7-Ω52)  αντίστοιχη απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης  ποσού  τριάντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων δέκα πέντε ευρώ 

(32.915,00) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι  σαράντα χιλιάδων οκτακοσίων 

δεκατεσσάρων και 60/100 ευρώ (40.814,60€)  συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., µε 

διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα 

από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής ανά οµάδα, για την προµήθεια 

αναλωσίµων υλικών για συσκευές φαξ, εκτυπωτές και ποικίλο εξοπλισµό πληροφορικής ,  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 

1. Προκηρύσσουµε συνοπτικό διαγωνισµό για την προµήθεια αναλωσίµων υλικών για 

συσκευές φαξ, εκτυπωτές και ποικίλο εξοπλισµό πληροφορικής (CPV: 32581210-4 

Εξαρτήµατα και δοµικά µέρη εξοπλισµού τηλεοµοιοτυπίας, 30125110-5 Τόνερ για 

εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεοµοιοτυπίας, 30236000-2 Ποικίλος εξοπλισµός 

ηλεκτρονικών υπολογιστών), µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής ανά οµάδα, σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της. 

 

2. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την  23η  Μαϊου  ηµέρα Τρίτη  και ώρα 10.00 π.µ. 

στο κτίριο της Κ.Υ. του Τ. Π. & ∆ανείων, Ακαδηµίας 40, στον Α΄ όροφο, στην αίθουσα 

του ∆.Σ., ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού. Οι 

σφραγισµένες προσφορές, αφού πρωτοκολληθούν, θα παραδίδονται στην αρµόδια 

Υπηρεσία, µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

 

3. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται µέχρι ποσού τριάντα δύο χιλιάδων 

εννιακοσίων δεκαπέντε ευρώ (32.915,00€), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι 

σαράντα χιλιάδων οκτακοσίων δεκατεσσάρων και 60/100 ευρώ (40.814,60) 



 3 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί  από τον προϋπολογισµό του Τ. Π. & 

∆ανείων οικονοµικού έτους 2017 ΚΑΕ 1281 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.  

 

4. Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 

 

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

ηµέρες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει 

χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 

6. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ενώσεις 

οικονοµικών φορέων συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων. Οι ενώσεις 

και οι προσωρινές συµπράξεις δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή 

προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή σύµπραξη 

υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η Σύµβαση, εφόσον η λήψη 

ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης. 

Κατά τα λοιπά, ως προς τις ενώσεις οικονοµικών φορέων, ισχύει το άρθρο 19 του ν. 

4412/2016 . 

7. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους, σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στο άρθρο 92 του ν. 4412/2016, στην Ελληνική γλώσσα µέσα σε 

σφραγισµένο φάκελο. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α) η λέξη «Προσφορά» , 

β) η επωνυµία της αναθέτουσας αρχής που διενεργεί το διαγωνισµό, 

γ) o τίτλος της σύµβασης,  

δ) η καταληκτική ηµεροµηνία (η ηµεροµηνία λήξεως προθεσµίας υποβολής 

προσφορών), 

ε) τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα. 

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 

στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 

 7.1 ∆ικαιολογητικά συµµετοχής: 

 

Υποβάλλονται σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής», ο οποίος τοποθετείται µέσα στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι: 
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Α) Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥ∆), κατά τα 

προβλεπόµενα στο άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016  ως προκαταρτική 

απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές 

ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο οικονοµικό φορέας δεν βρίσκεται σε καµία 

από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 για τις οποίες οι 

οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν, όπως 

επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ της παρούσας  

 

Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 

βάρος του οποίου  εκδόθηκε τελεσίδικη  καταδικαστική απόφαση  

είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου  

του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων  

ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, 

καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

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

υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του. 

 

Β) Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης κάθε συµµετέχοντος, όπως 

το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. 

και Ε.Π.Ε.),  αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και 

των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), 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. 

7.2 Τεχνικά στοιχεία: 
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Τοποθετούνται,  σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την 

ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και όλες τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου, τα 

οριζόµενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας. 

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. Οικονοµικά στοιχεία: 

 

Τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε 

την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και όλες τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. Συγκεκριµένα: 

Επί της προσφερόµενης τιµής ανά οµάδα, πρέπει να αναγράφεται ποσοστό Φ.Π.Α. επί 

τοις εκατό. 

Σε περίπτωση που η αναγραφή του Φ.Π.Α. είναι εσφαλµένη, θα διορθώνεται από την 

Υπηρεσία. 

Το καθαρό ποσό του κάθε τιµολογίου υπόκειται στις εξής κρατήσεις: 0,06% της 

συνολικής προ Φ.Π.Α. και προ φόρου αξίας υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και χαρτόσηµο 3,60% επ΄ αυτού. Επίσης, γίνεται παρακράτηση φόρου 4% 

για προµήθεια προϊόντων επί του ποσού που προκύπτει µετά την αφαίρεση των 

παραπάνω κρατήσεων από το καθαρό ποσό του τιµολογίου.  

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 

χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα 

συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει έπ’ αυτών την ένδειξη 

«πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, θα δύναται να 

λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της 

πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την προστασία του απορρήτου 

που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 

8. Αποσφράγιση προσφορών 

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από 

την ∆ιακήρυξη. Η διαδικασία αποσφράγισης γίνεται δηµόσια. Προσφορές που 

υποβάλλονται µετά τη λήξη της προθεσµίας κατάθεσης δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Οι 
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δικαιούµενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, 

λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των 

στοιχείων των προσφορών τους. 

Η Αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής 

προσφοράς, µονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται 

κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. 

Η αποσφράγιση των φακέλων των οικονοµικών προσφορών µπορεί να γίνει στην ίδια 

συνεδρίαση, κατά την κρίση της αρµόδιας επιτροπής διενέργειας, εφόσον το επιτρέπει ο 

όγκος των κατατεθειµένων προσφορών, άλλως θα µονογραφούν, θα τοποθετηθούν σε 

νέο φάκελο που θα σφραγιστεί και θα µονογραφεί από τα µέλη της επιτροπής και θα 

ανοιχθεί σε ηµεροµηνία και ώρα που θα οριστεί αρµοδίως, µετά την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών. 

 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. 

 

9. 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 

∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων που συγκροτήθηκε µε την προαναφερθείσα 

απόφαση. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, η εν λόγω 

Επιτροπή δύναται να ζητήσει τη συνδροµή της αρµόδιας κατά περίπτωση ∆ιεύθυνσης 

του Τ. Π. & ∆ανείων. Επίσης, µπορεί να ζητήσει από τους συµµετέχοντες οποιαδήποτε 

διευκρίνιση κρίνει απαραίτητη προκειµένου να διευκολυνθεί στο έργο της. 

 

10.  ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης 

 Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται αρµοδίως µε απόφαση της 

Προϊσταµένης Γενικής ∆/νσης του Τ. Π. και ∆ανείων, η οποία κοινοποιείται στους 

προσφέροντες ή συµµετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, 

σύµφωνα µε το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. 

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

κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος), εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει 

στην Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού, σε σφραγισµένο φάκελο, τα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, 
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όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, ως αποδεικτικά στοιχεία 

για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 του 

ίδιου νόµου και που αναφέρθηκαν πιο πάνω στην υπεύθυνη δήλωση  

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης 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 κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 

2 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 

(2) 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 τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση. 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 

οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµερος ως 

προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που 

είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία εκδίδεται και το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

(4) 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 έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή το δικαστήριο, 

δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ούτε έχει αναστείλει τις 

επιχειρηµατικές του δραστηριότητες . 

 

Σηµειώνεται ότι αν κάποιο από τα δικαιολογητικά δεν προσκοµισθεί ή είναι ψευδές, ο 

προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος  και καλείται ο επόµενος κατά σειρά 

µειοδοσίας. 

Η απόφαση κατακύρωσης και τα πρακτικά της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών κοινοποιούνται σε κάθε προσφέροντα, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 

µε κάθε πρόσφορο µέσο, επί αποδείξει. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 
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11.  Μετά την κατ’  άρθρο 105 του ν. 4412/2016 επέλευση των έννοµων 

αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο ανάδοχος καλείται να προσέλθει εντός 

είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, 

για την υπογραφή σύµβασης, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ της 

παρούσας, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

 

12. Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

καταθέσει Γραµµάτιο Σύστασης Εγγυοδοτικής Παρακαταθήκης Καλής Εκτέλεσης, όπως 

εκδίδεται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του Τ. Π. & ∆ανείων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) ή  

εγγυητική επιστολή αορίστου χρόνου (όπως το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’)  που να καλύπτουν το 

5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 

13. Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνει, µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή των υπό προµήθεια υλικών από την αρµόδια Επιτροπή του Τ. Π. & ∆ανείων, 

κατά τα οριζόµενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας.   

 

14. Η παρούσα ∆ιακήρυξη εκδίδεται σε αντικατάσταση της µε αρ. πρωτ. (0)47456_17 

∆ιακήρυξης η οποία παύει να ισχύει και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τ. Π. & ∆ανείων 

(www.tpd.gr), ενώ περίληψή της (προκήρυξη) δηµοσιεύεται  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗ.Μ.∆Η.Σ.) 

 

   
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   

ΓΕΝΙΚΗΣ                                              

∆/ΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ. Π. ΚΑΙ  ∆. 

    

 

∆ΗΜΗΤΡΑ ΑΣΗΜΑΚΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

                                         ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 

      ΟΜΑ∆Α Α’: TONER ΚΑΙ DRUM ΓΙΑ ΦΑΞ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 

       ΓΙΑ FAX:                     

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (CPV 30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές   λέιζερ/συσκευές τηλεοµοιοτυπίας).   

              (CPV 32581210-4 Εξαρτήµατα και δοµικά µέρη εξοπλισµού τηλεοµοιοτυπίας). 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TONER ΤΜΧ 

 
PANASONIC FAX KX-FLM651                            

ΤΥΠΟΣ TONER KXFA83X   
12 

 

Samsung mltd 1052L SF 650 

 
12 

2. DRUM TMX 

 
PANASONIC KX-FLM 651  µε τύπο 

DRUM KX –FA84X   
12 
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 ΓΙΑ  ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(CPV 30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεοµοιοτυπίας), 
 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ A’: 15.995,00€ πλέον Φ.Π.Α.   

                                                                                    

 

 

   
 
 
 
 

1. TONER ΤΜΧ 

 KYOCERA FS-1320D/ FS-1370 (TK – 170) 80 

 KYOCERA FS-1300D/ TK-130 40 

      KYOCERA FS-1030D/ TK-120K 20 

 TRIUMPH ADLER P-3521D 20 

 
Kyocera FS C5100 
 DN Black TK540 B, 5.000 σελίδων. 10 

 
Cyan TK540 C , 4.000 σελίδων 

10 

 
 Magenta ΤΚ 540 Μ, 4.000 σελίδων 

10 

 
Yellow TK 540 Y, 4.000 σελίδων 

5 

2. Drum TMX 

 MK 170 (DK 170 + DV 172 E) 3 

 MK 172 (DK 170 + DV 172 U) 3 
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ΟΜΑ∆Α  Β’: TONER KAI DRUM ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΟΚΙ Β432   
 

 

 

 

 

  (CPV 30125110-  5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεοµοιοτυπίας). 
 

Παρατήρηση: Κατόπιν σχετικής επισήµανσης της ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής 

(∆14) τα toners και τα drums για τους εκτυπωτές OKI B432 πρέπει να είναι 

γνήσια λόγω 3 ετούς εγγύησης καλής λειτουργίας. Για όλα τα υπόλοιπα 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν και ισοδύναµα. 

Συνολικός Προϋπολογισµός οµάδας Γ: 13.740,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

 

ΟΜΑ∆Α Γ’: ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

Ράουλα για τους εκτυπωτές 

KYOCERA FS 1300D, 1320, 1370 

 Pulley Feed Asi (code: 2F906230) 

15 

Ράουλα για τους εκτυπωτές 

KYOCERA FS 1300D, 1320, 1370  

Pulley Pick Up (code: 2F906240) 

15 

SOLENOID REGISTER & SOLENOID 

FEED KYOCERA MITA FS-1030 

(κωδ: 2GM44010 & κωδ: 

2GM44020) 

10 

Κεφαλές για εκτυπωτές OLIVETI 

PR2E XYAB 3040 testina PR2E 
3 

Ethernet Switch 8 ports 10/100 Mbps 20 

Mouse Optical MS Microsoft USB 

Black ενσύρµατο, µε τροχό κύλισης, 

2 κουµπιά  

20 

TONER for OKI B432 12k @ ISO/IEC. 100 

Image Drum for OKI B432 (code: 

44574302 black) 
20 
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Keyboard USB 104 πλήκτρων, µαύρο, 

λατινικοί και ελληνικοί χαρακτήρες 

αποτύπωσης 

30 

(CPV 30236000-2 Ποικίλος εξοπλισµός ηλεκτρονικών υπολογιστών). 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ’:1.560,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

 

ΟΜΑ∆Α ∆’: Drum για φωτοτυπικά µηχανήµατα 

 

 

 

Drum για Φωτοτυπικό Konica 

Minolta bizz hub 601 

 

       1 

 

(CPV 30125000-1 Μέρη και εξαρτήµατα φωτοαντιγραφικών συσκευών) 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ∆’: 1.230,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

 

 

ΟΜΑ∆Α Ε’: Μελανοταινίες για εκτυπωτές Olivetti PR2E  

 

Μελάνι Ribbon B0375 Black 15 

 (CPV  30192300-4 Μελανοταινίες). 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Ε’: 390,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΟΜΑ∆ΩΝ:32.915,00 € πλέον Φ.Π.Α. 

H Υπηρεσία έχει το δικαίωµα τροποποίησης των ποσοτήτων των αναγραφόµενων ειδών 

κάθε οµάδας, µε τις εξής προϋποθέσεις:  

i. η τροποποίηση δεν θα υπερβαίνει το 10% επί του συνόλου των ειδών ανά οµάδα,  

Drum Unit για Φωτοτυπικό Cannon 

Ir 2800 

7 
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ii. δεν θα υπάρξει αλλαγή στο συµφωνηθέν και αναγραφόµενο στη σύµβαση συνολικό 

κόστος.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Α/Α  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

1.  

 

Να είναι γνήσια αντιπροσωπείας - αυθεντικά 

προϊόντα των κατασκευαστριών εταιρειών των 

µηχανηµάτων (original) ή ισοδύναµα (συµβατά 

ή ανακατασκευασµένα) και να πληρούν τις 

προδιαγραφές του κάθε µηχανήµατος.  

 

2.  

 

Να είναι καινούρια και σε άριστη κατάσταση.  

 

3.  

 

Να µην είναι αναγοµωµένα (refilled). Τα 

αναγοµωµένα σε καµία περίπτωση δε 

θεωρούνται ισοδύναµα προϊόντα.  

 

4.  

 

Να φέρουν σήµανση CE.  

 

5.  

 

Εφόσον κάποιο από τα προσφερόµενα είδη 

αποδειχτεί ελαττωµατικό (κακή ποιότητα 

εκτύπωσης - µη ισάξια του αυθεντικού, 

παντελής έλλειψη εκτύπωσης, µη αναγνώριση 

του toner από το µηχάνηµα για το οποίο 

προορίζεται, µικρότερος αριθµός εκτυπώσεων) 

θα αντικατασταθεί άµεσα µε νέο αρίστης 

ποιότητας. Εφόσον αποδειχτούν ελαττωµατικά 

περισσότερο από το 10% της ποσότητας του 

συγκεκριµένου κωδικού, θα αντικατασταθεί 

άµεσα όλη η ποσότητα του συγκεκριµένου 

κωδικού, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση του 

φορέα. Εφόσον προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη 

σε µηχάνηµα (γεγονός που θα πιστοποιηθεί 

από την κατασκευάστρια εταιρεία ή από 

εξειδικευµένο φορέα συντήρησης των 
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µηχανηµάτων), ο προσφέρων θα αναλάβει είτε 

την αποκατάσταση της βλάβης του 

µηχανήµατος είτε την αποζηµίωση της 

χρέωσης του επισκευαστή.  

 

6.  

 

Τα προϊόντα θα παραδίδονται συσκευασµένα 

αεροστεγώς. Στις εξωτερικές συσκευασίες θα 

αναγράφεται:  

A. η συµβατότητα τύπου – µοντέλου και ο 

τύπος του µηχανήµατος για το οποίο 

προορίζονται και  

B. η ηµεροµηνία λήξης ή εναλλακτικά, η 

ηµεροµηνία κατασκευής. Τα προσφερόµενα 

είδη θα έχουν ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 

δύο (2) χρόνια µετά την ηµεροµηνία 

παράδοσης.  

 

 

7.  

 

Όλα τα προϊόντα (αυθεντικά, συµβατά και 

ανακατασκευασµένα) θα πρέπει επίσης να 

έχουν προστατευτικό κάλυµµα κεφαλής, το 

οποίο να αφαιρείται πριν από τη χρήση.  

 

8.  

 

Σε περίπτωση που καταργηθεί η χρήση ενός ή 

περισσοτέρων µηχανηµάτων, τα µελάνια που 

χρησιµοποιεί θα αντικαθίστανται από 

αντίστοιχα άλλων, σε χρήση, µηχανηµάτων.  

 

9.  

 

Να παρέχεται εγγύηση αντικατάστασης 

ελαττωματικών προϊόντων και εγγύηση καλής 

λειτουργίας εκτυπωτή. Σε περίπτωση που 

προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε εκτυπωτή από 

τη χρήση ισοδύναμων ή ανακατασκευασμένων 

toners, γεγονός που θα πιστοποιηθεί από την 

κατασκευάστρια εταιρεία είτε εξειδικευμένο 

φορέα συντήρησης των μηχανημάτων, ο 

προμηθευτής θα αναλάβει την πλήρη 

αποκατάσταση της βλάβης ή την αποζημίωση της 

Να παρέχεται εγγύηση αντικατάστασης 

ελαττωµατικών προϊόντων και εγγύηση καλής 

λειτουργίας εκτυπωτή. Σε περίπτωση που 

προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε εκτυπωτή 

από τη χρήση ισοδύναµων ή 

ανακατασκευασµένων toners, γεγονός που θα 

πιστοποιηθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία 

είτε εξειδικευµένο φορέα συντήρησης των 

µηχανηµάτων, ο προµηθευτής θα αναλάβει την 

πλήρη αποκατάσταση της βλάβης ή την 

αποζηµίωση της χρέωσης του επισκευαστή και 
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χρέωσης  

 

εφόσον αυτή δεν καταστεί δυνατή, την 

αντικατάσταση του µηχανήµατος µε 

καινούργιο των ιδίων προδιαγραφών, χωρίς 

οικονοµική επιβάρυνση της υπηρεσίας. 

 

Σε περίπτωση που προσφερθούν ισοδύναµα toners (συµβατά ή ανακατασκευασµένα) 

τότε επιπρόσθετα µε τα ανωτέρω απαιτείται:  

 

10.  

 

να είναι πιστοποιηµένα κατά ISO 9001:2008 ή 

ισοδύναµο ή ανώτερο, και ISO 14001:2004 ή 

ισοδύναµο ή ανώτερο (περί φιλικότητας του 

περιβάλλοντος).  

                                                                       

να είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε το πρότυπο   

ISO/IEC19752 (black toner) ή ISO/IEC19798 

(colour toner) ή ISO/IEC 24711.  

Tα συγκεκριµένα πρότυπα πιστοποιούν τον 

αριθµό των σελίδων που εκτυπώνει ένα 

αναλώσιµο.  

Η ποιότητα εκτύπωσης καθώς και ο αριθµός 

εκτυπώσεων του ισοδύναµου (συµβατού ή 

ανακατασκευασµένου) πρέπει να συµφωνούν µε 

τις προδιαγραφές του αντίστοιχου γνήσιου 

(original) υλικού του κατασκευαστή.  

Αν διαπιστωθεί αριθµός εκτυπώσεων κατά 15% 

µικρότερος από τον αριθµό που προβλέπεται από 

το αντίστοιχο ISO αριθµού σελίδων εκτύπωσης 

τότε το είδος θα αντικαθίσταται.  

Σε περίπτωση που προσφερθούν ανακατασκευασµένα toners τότε επιπρόσθετα µε τα 

ανωτέρω:  

 

11.  

 

απαιτείται από τον προσφέροντα να έχει 

πραγµατοποιήσει τη συνολική διαδικασία 

αποσυναρµολόγησης, ηλεκτρονικού και 

µηχανολογικού ελέγχου, αντικατάστασης όλων 

των φθαρµένων εξαρτηµάτων, εσωτερικό 

καθάρισµα από τα υπολείµµατα παλιού γραφίτη 
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επαναγέµιση µε αποφόρτιση από το στατικό 

ηλεκτρισµό του toner, και 

επανασυναρµολόγησής του.  

Τα ανακατασκευασµένα toners πρέπει να είναι 

ανακατασκευασµένα σύµφωνα µε την 

προδιαγραφή DIN33870 (toner cartridge) ή 

ισοδύναµη.  

 

12.  

 

πρέπει να έχουν χρησιµοποιηθεί το πολύ µία 

µόνο φορά (virgin cartridge).  

 

13.  

 

πρέπει όλα τα επιµέρους εξαρτήµατα που είναι 

αντικαταστάσιµα (π.χ. drum, blade, roller chip, 

doctor bar, ταινίες ασφαλείας) να είναι 

καινούργια, εφάµιλλης ποιότητας µε τα 

αυθεντικά.  

 

 

Οι παραπάνω όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι επί ποινή 

αποκλεισµού.  

Στην περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τα 

εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

συµµόρφωσης που έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης προϊόντων διαπιστευµένο, 

προς τούτο από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε ή από φορέα διαπίστευσης µέλος 

της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση (European Cooperation for 

Accreditation –EA) και µάλιστα µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης 

(M.L.A) αυτής.  

Εφόσον ζητηθεί να κατατεθούν δείγµατα, προκειµένου να ελεγχθούν από την αρµόδια 

Επιτροπή Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού, τότε ο διαγωνιζόµενος οφείλει εντός 5 

ηµερολογιακών ηµερών από την ειδοποίηση να τα προσκοµίσει. Στην περίπτωση που η 

επιτροπή κρίνει, µε αιτιολογηµένες αποδείξεις, ότι το δείγµα που κατατέθηκε από την  

εταιρεία δεν πληροί όλους του τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το 

συγκεκριµένο είδος και θα αξιολογεί την αµέσως καλύτερη τεχνική προσφορά.  

Τα παραπάνω θα περιληφθούν ως όροι της σύµβασης που θα υπογραφεί. Οποιοδήποτε 

αποδεικτικό έγγραφο έχει συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, απαιτείται να συνοδεύεται από 

επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡ/ΚΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ      ∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡ/ΚΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ :06                             ΚΩ∆ΙΚΟΣ : 1 

                                                                    ΕΥΡΩ(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)………………………………………………….. 

ΕΥΡΩ(ολογράφως):………………………………………………………………………………………………………………………… 

                           

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                              ΕΠΩΝΥΜΟ                      ΟΝΟΜΑ                                       ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ 

                                                                                                                   Ή ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ 

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ: 

ΑΤΟΜ. ΛΟΓ. …………….1.………………………………………………………………………………………………………………… 

                       2.…………………………………………………………………………………………………………………. 

                       3.…………………………………………………………………………………………………………………. 

                       4.…………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                           

Τηλέφωνο:………………………………….. 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: 

ΑΤΟΜ. ΛΟΓ. 23                                  ΕΓΓΥΗΣΗ 

 

 

ΚΩ∆. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ : 26 

                                            ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Η εγγύηση διέπεται από τους 

Όρους του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 

Εγγύηση για την καλή εκτέλεση 

των όρων της σύµβασης που θα  

         υπογραφεί µετά:…………………………………………………………………………………………………………………… 

         για την : προµήθεια αναλωσίµων υλικών για συσκευές φαξ, εκτυπωτές και ποικίλο εξοπλισµό 

πληροφορικής, για τις ανάγκες του Τ. Π. & ∆ανείων για ένα έτος, και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% 

της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………………… ΕΥΡΩ αυτής.  

 

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ :  

 ∆/ΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΤΗ : 

                                                     ΑΘΗΝΑ …………………………………….ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                      

Ο ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστηµα                …………………………. 

(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )         Ηµεροµηνία έκδοσης ………………    

   ΕΥΡΩ. #                        # 

       Προς 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ 

ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 40  

101 74 ΑΘΗΝΑ  

  

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ ……….. 

 

- 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 ΕΥΡΩ. …………………(και ολογράφως) …………..……………..……. στο οποίο και µόνο 

περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρίας 

………………………………………..∆/νση…………………………………………………για την καλή εκτέλεση από 

αυτήν των όρων της σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας (αρ. ∆ιακήρυξης ) για την προµήθεια 

αναλωσίµων υλικών για συσκευές φαξ, εκτυπωτές και ποικίλο εξοπλισµό πληροφορικής, για τις 

ανάγκες του Τ. Π. & ∆ανείων για ένα έτος, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής ανά οµάδα και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% 

της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ 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 την 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, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη. 

 

-Βεβαιούται 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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των 
οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 
διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονοµασία: ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [.......] 
- ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ 40 ΑΘΗΝΑ 10174 
- Αρµόδιος για πληροφορίες: Β. ΦΡΑΓΚΑΝΑΣΤΑΣΗ 
- Τηλέφωνο: 2132116433 
- Ηλ. ταχυδροµείο: v.fragkanastasi@tpd.gr 
- www.tpd.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- ∆ιακήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού για προµήθεια αναλωσίµων υλικών για συσκευές φαξ, 
εκτυπωτές και ποικίλο εξοπλισµό πληροφορικής για τις ανάγκες του Τ.Π. και ∆ανείων για ένα έτος 
(CPV: 32581210-4 Εξαρτήµατα και δοµικά µέρη εξοπλισµού τηλεοµοιοτυπίας, 30125110-5 Τόνερ για 
εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεοµοιοτυπίας, 30236000-2 Ποικίλος εξοπλισµός ηλεκτρονικών 
υπολογιστών) 
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ:  
- Προµήθεια αναλωσίµων υλικών και υλικών πληροφορικής 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [……] 
- Αριθµός πρωτ. ∆ιακήρυξης: 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία: [   ] 
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθµό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 
και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 
Αρµόδιος ή αρµόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδροµείο: 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή 
µεσαία επιχείρησηiii; 

 

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
µέρους, συµπληρώστε το µέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή 
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο 
κατάλογοiv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύµβασης: 
ε) 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 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
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φορέα να τη λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης 
σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε 
κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συµµετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης από 
κοινού µε άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους 
οικονοµικούς φορείς. 
Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριµένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς 
φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της 
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τµήµατα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος  ή των 
τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός φορέας 
επιθυµεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 
είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της 
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοµατεπώνυµο 
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 
Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία 
σχετικά µε την εκπροσώπηση (τις µορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςvi 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτηx· 

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητεςxi· 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίαςxii· 

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονοµικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxiv το οποίο είναι 
µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισµού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xv 

Εάν ναι, αναφέρετεxvi: 
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ηµεροµηνία:[   ],  
σηµείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [……] και 
σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού 
(«αυτοκάθαρση»)

xviii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που ήφθηκανxix: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxx, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσµευτική; 
- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού: 
2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε: 
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συµπεριλαµβανόµενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των 
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 
διακανονισµό για την καταβολή τους ;xxi 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτοµερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxii 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή 
επαγγελµατικό παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συµφερόντων ή επαγγελµατικό 
παράπτωµα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τοµείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxiii; 

 
 
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισµού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες καταστάσειςxxiv : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, 
ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβανόµενης υπόψη 
της εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσίας και των 
µέτρων σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηµατικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσειςxxv  
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό 

επαγγελµατικό παράπτωµαxxvi; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες:  

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 
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[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας 
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συµφερόντωνxxvii, 
λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύµβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεµένη µε αυτόν συµβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα ή έχει µε άλλο τρόπο αναµειχθεί στην 
προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύµβασηςxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαµβανόµενη πληµµέλειαxxix κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, 
προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα 
ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που 
είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούµενης σύµβασης , αποζηµιώσεις ή 
άλλες παρόµοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς 
πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει 
ότι: 
α) δεν 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) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο 

[] Ναι [] Όχι 
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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 ανάθεσης ή να 
παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

ΜΕΡΟΣ IV: Καταλληλότητα 
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύµβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι 
εγγεγραµµένος στα σχετικά 
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος µέλος 
εγκατάστασήςxxx; του: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

 
11) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών : 
Ο οικονοµικός φορέας θα παράσχει τα 
απαιτούµενα δείγµατα, περιγραφές ή 
φωτογραφίες των προϊόντων που θα 
προµηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας δηλώνει 
περαιτέρω ότι θα προσκοµίσει τα απαιτούµενα 
πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών: 
Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει τα 
απαιτούµενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από επίσηµα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας 
ή υπηρεσίες αναγνωρισµένων ικανοτήτων, µε 
τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των 
προϊόντων, επαληθευόµενη µε παραποµπές στις 
τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα 
οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να 
προσκοµιστούν: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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 Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης. 

Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισµούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας για 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να 
προσκοµιστούν όσον αφορά το σύστηµα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να 
προσκοµίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισµούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονοµικός φορέας 
συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα 
συστήµατα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά µέσα µπορούν να 
προσκοµιστούν όσον αφορά τα συστήµατα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα 
µέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων 
που αναφέρονταιxxxi, εκτός εάν : 
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 δωρεάνxxxii. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος 
Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της 
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διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, 
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 
 
Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
 

 

 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 

μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

7  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 

οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι 

τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 

ικανότητες.” 

8 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

1 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 
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195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 

«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 

Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη 

νομοθεσία). 

12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  

όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 

48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 

της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 

(ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 

της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο 

της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

7 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά 

την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

 21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
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23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα 

ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές 

ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 

σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

26 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

30 Πρβλ άρθρο 48. 

31  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 

τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 

εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

33 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα 

αυτό. 

34  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

35  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

37 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

38 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

39 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας 

που υπερβαίνει τα τρία έτη. 
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40 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

41 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση 

του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως 

καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 

ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο 

πάροχος υπηρεσιών. 

43 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του 

εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, 

βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

48 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. Όπου 

απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 

πρόσβαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Στην Αθήνα σήµερα, την ……. του µηνός ……………, ηµέρα ……………, έτους 2016, στο 

Κεντρικό Κατάστηµα του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, οδός Ακαδηµίας 40, 

µεταξύ αφενός  

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..ως νόµιµος εκπρόσωπος και για λογαριασµό του Τ. Π. και ∆ανείων που 

εδρεύει στην Αθήνα (Α.Φ.Μ. 090016565/∆΄ ∆.Ο.Υ. Αθηνών)  και αφετέρου του 

………………………………………………  κάτοικου …………….., κατόχου του µε Α∆Τ 

……………που έχει εκδοθεί από ……………………………ως νόµιµου εκπροσώπου, για την 

υπογραφή της παρούσας, της εταιρείας …………………………. µε διακριτικό τίτλο 

«…………………….», που εδρεύει ……………………… (Α.Φ.Μ………………………..) 

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Με την υπ’ αρ. ……………………….. απόφαση του  Προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης του 

Τ. Π. & ∆ανείων κατακυρώθηκε στ… ………….………..…., ως µειοδότ…., το αποτέλεσµα 

του συνοπτικού  διαγωνισµού που είχε προκηρυχθεί µε την υπ’ αρ.   ∆ιακήρυξη, για την 

προµήθεια αναλωσίµων υλικών για συσκευές φαξ, εκτυπωτές και ποικίλο εξοπλισµό 

πληροφορικής, µε κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά µόνο βάσει τιµής, ανά οµάδα.  

Κατόπιν τούτου, το αφ’ ενός συµβαλλόµενο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, όπως 

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

προµήθεια των ως άνω ειδών, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 

οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής,  στ…………..………………………. 

αποκαλούµεν… στο εξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε τους ακόλουθους όρους και συµφωνίες: 

 

Όρος 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 Η προµήθεια αναλωσίµων υλικών για συσκευές φαξ, φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα και 

εκτυπωτές καθώς και ποικίλο εξοπλισµό πληροφορικής όπως αυτά περιγράφονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  της σύµβασης της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα. 

 

Όρος 2.  ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο χρόνος διάρκειας της σύµβασης ορίζεται σε ένα έτος. 
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Όρος 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προµήθεια 

των υλικών, που συνιστούν το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης, σύµφωνα µε τις 

τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   της παρούσας το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής. 

 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α' του Ν.4412/16.  

 

Όρος 4. ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:  

α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 

σύναψης σύµβασης δυνάµει του άρθρου 132 του Ν.4412/16,  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως 

εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύµβασης.  

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.  

 

Όρος 5. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 

όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου 

αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου:  

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16,  

β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον 

συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα  

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως 

εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύµβασης,  

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16.  
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Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση 

όταν:  

α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 

αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση.  

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (αρ. 204 του ν.4412/16).  

3. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύµβαση, επιβάλλεται, µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο 

προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 

σύµβασης. 

4. Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο 

των συµβάσεων προµηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο 

εφαρµογής του ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74.  

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16.  

 

ΑΡΘΡΟ  6 : ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ  

Η παρούσα προµήθεια διέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία και Κοινοτική Νοµοθεσία 

κάθε διαφορά που θα προκύψει µεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα 

αφορά στην εκτέλεση, την εφαρµογή ή γενικά τις σχέσεις που δηµιουργούνται από 

αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νοµό Αττικής αρµόδια δικαστήρια. Είναι 

αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συµβαλλόµενα µέρη 

θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόµενα 

να αναφύονται µεταξύ τους. 

 

   Όρος 7. ΑΜΟΙΒΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ  

Η αµοιβή της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» ορίζεται συνολικά σε ……. ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. και θα 

καταβληθεί, µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προς προµήθεια 

υλικών από την αρµόδια Επιτροπή του «ΤΑΜΕΙΟΥ».  

Κατά την πληρωµή, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

� Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από την αρµόδια 

Επιτροπή του «ΤΑΜΕΙΟΥ». 

� Πρωτότυπο τιµολόγιο που θα φέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ» ή εξοφλητική 

απόδειξη του προµηθευτή. 

� Πλήρης νοµιµοποίηση της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ».  

� Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας.  
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� Αποδεικτικό Ασφαλιστικής ενηµερότητας.  

� Κάθε άλλο κατά νόµο απαιτούµενο δικαιολογητικό. 

 

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υποχρεούται να λάβει υπόψη της τις διατάξεις του Ν. 

3965/2011 (Φ.Ε.Κ. 113/τ. Α΄/18-5-2011). 

 

Όρος 8. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ -ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ  

Κατά την πληρωµή η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επιβαρύνεται µε τις παρακάτω κρατήσεις: 

� παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 4% βάσει των διατάξεων του Ν. 2198/94 για 

την προµήθεια προϊόντων 

� 0,06% σε κάθε πληρωµή επί της συνολικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής ή 

κάθε συµπληρωµατικής Σύµβασης, υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.) και χαρτόσηµο 3,60% επ΄αυτού, επί του ποσού προ Φ.Π.Α. 

και κρατήσεων. 

� κάθε άλλη νόµιµη, κράτηση, φόρο, τέλος, δικαιώµατα τα οποία θα ισχύσουν κατά 

την ηµέρα της πληρωµής ή οποιαδήποτε κράτηση υπέρ Νοµικών Προσώπων ή άλλων 

Οργανισµών, ως επίσης και µε τις πάσης φύσεως επιβαρύνσεις ή εισφορές προς το Ι.Κ.Α. 

ή άλλους ασφαλιστικούς Οργανισµούς. 

 

Όρος 9. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 

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

και αιτία, µη εξαιρουµένης ούτε της ανωτέρας βίας. Τυχόν παράταση των προθεσµιών 

για κανένα λόγο δεν επιφέρει την αναθεώρηση των τιµών. 

 

Όρος 10. ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

Τα µέρη δεν µπορούν να εκχωρήσουν ή να µεταβιβάσουν δικαιώµατα και 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα, σε τρίτο. Κατ’ εξαίρεση, ρητά 

συµφωνείται ότι η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δικαιούται να εκχωρήσει µονοµερώς τα εισπρακτικά 

δικαιώµατά της από την παρούσα Σύµβαση σε νοµίµως λειτουργούντα στην Ελλάδα 

Πιστωτικά Ιδρύµατα. 

 

ΟΡΟΣ 11. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ  

� Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το «ΤΑΜΕΙΟ» κρατούν µυστική κάθε πληροφορία που 

περιέχεται στην αντίληψή τους από την εκτέλεση της Σύµβασης και δεν αποκαλύπτουν 

τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα χωρίς τη γραπτή συµφωνία του ετέρου µέρους, 
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ενώ η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στους µε οποιοδήποτε τρόπο µε αυτή 

συνδεόµενους για την εκτέλεση της  προµήθειας. 

� Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται για όλους τους συµβαλλόµενους οι διατάξεις του 

νόµου 2472/1997 «προστασία και επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» 

(Φ.Ε.Κ. 50/τ. Α΄), όπως ισχύουν. 

Όρος 12. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατέθεσε την υπ’ αρ. ………………………. εγγυοδοτική παρακαταθήκη 

του Τ. Π. και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή της Τράπεζας……………………… , ποσού ΕΥΡΩ 

……………… ……/100 ( …,00 ), ποσό που αποτελεί το 5% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. 

αξίας,  ως  εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης. 

Όρος 13. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

� 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 τη Σύµβαση 

δικαίωµά του. 

� Το «ΤΑΜΕΙΟ» διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει την συνεργασία του µε την 

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όποτε το κρίνει σκόπιµο και χωρίς καµία υποχρέωση έναντι της 

«ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» και πάντως οπωσδήποτε για τα τµήµατα του παραδοτέου για τα οποία δεν 

έχει προβεί σε αποδοχή. 

� Tα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι θα προσπαθούν να ρυθµίζουν 

συναινετικά κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εφαρµογή της Σύµβασης. Σε  

περίπτωση διαφωνίας, κάθε διαφορά από τις συµβατικές τους σχέσεις υπάγεται στην 

αποκλειστική δωσιδικία των ∆ικαστηρίων της Αθήνας, αποκλειόµενης της εφαρµογής 

διαιτητικής διαδικασίας. 

� Για όλα τα λοιπά θέµατα της παρούσης σύµβασης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 

4412/2016 καθώς και οι όροι της υπ’ αρ.  (0)52602_17  ∆ιακήρυξης συνοπτικού 

διαγωνισµού. 

Η παρούσα Σύµβαση συντάχτηκε και υπογράφεται από τους συµβαλλοµένους σε 

δύο όµοια πρωτότυπα, ένα για κάθε συµβαλλόµενο. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

           

           ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ         

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ                                           ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Α/Α  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

1.  

 

Να είναι γνήσια αντιπροσωπείας - αυθεντικά 

προϊόντα των κατασκευαστριών εταιρειών των 

µηχανηµάτων (original) ή ισοδύναµα (συµβατά 

ή ανακατασκευασµένα) και να πληρούν τις 

προδιαγραφές του κάθε µηχανήµατος.  

 

2.  

 

Να είναι καινούρια και σε άριστη κατάσταση.  

 

3.  

 

Να µην είναι αναγοµωµένα (refilled). Τα 

αναγοµωµένα σε καµία περίπτωση δε 

θεωρούνται ισοδύναµα προϊόντα.  

 

4.  

 

Να φέρουν σήµανση CE.  
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5.  

 

Εφόσον κάποιο από τα προσφερόµενα είδη 

αποδειχτεί ελαττωµατικό (κακή ποιότητα 

εκτύπωσης - µη ισάξια του αυθεντικού, 

παντελής έλλειψη εκτύπωσης, µη αναγνώριση 

του toner από το µηχάνηµα για το οποίο 

προορίζεται, µικρότερος αριθµός εκτυπώσεων) 

θα αντικατασταθεί άµεσα µε νέο αρίστης 

ποιότητας. Εφόσον αποδειχτούν ελαττωµατικά 

περισσότερο από το 10% της ποσότητας του 

συγκεκριµένου κωδικού, θα αντικατασταθεί 

άµεσα όλη η ποσότητα του συγκεκριµένου 

κωδικού, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση του 

φορέα. Εφόσον προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη 

σε µηχάνηµα (γεγονός που θα πιστοποιηθεί 

από την κατασκευάστρια εταιρεία ή από 

εξειδικευµένο φορέα συντήρησης των 

µηχανηµάτων), ο προσφέρων θα αναλάβει είτε 

την αποκατάσταση της βλάβης του 

µηχανήµατος είτε την αποζηµίωση της 

χρέωσης του επισκευαστή.  

 

6.  

 

Τα προϊόντα θα παραδίδονται συσκευασµένα 

αεροστεγώς. Στις εξωτερικές συσκευασίες θα 

αναγράφεται:  

A. η συµβατότητα τύπου – µοντέλου και ο 

τύπος του µηχανήµατος για το οποίο 

προορίζονται και  

B. η ηµεροµηνία λήξης ή εναλλακτικά, η 

ηµεροµηνία κατασκευής. Τα προσφερόµενα 

είδη θα έχουν ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 

δύο (2) χρόνια µετά την ηµεροµηνία 

παράδοσης.  
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7.  

 

Όλα τα προϊόντα (αυθεντικά, συµβατά και 

ανακατασκευασµένα) θα πρέπει επίσης να 

έχουν προστατευτικό κάλυµµα κεφαλής, το 

οποίο να αφαιρείται πριν από τη χρήση.  

 

8.  

 

Σε περίπτωση που καταργηθεί η χρήση ενός ή 

περισσοτέρων µηχανηµάτων, τα µελάνια που 

χρησιµοποιεί θα αντικαθίστανται από 

αντίστοιχα άλλων, σε χρήση, µηχανηµάτων.  

 

9.  

 

Να παρέχεται εγγύηση αντικατάστασης 

ελαττωματικών προϊόντων και εγγύηση καλής 

λειτουργίας εκτυπωτή. Σε περίπτωση που 

προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε εκτυπωτή από 

τη χρήση ισοδύναμων ή ανακατασκευασμένων 

toners, γεγονός που θα πιστοποιηθεί από την 

κατασκευάστρια εταιρεία είτε εξειδικευμένο 

φορέα συντήρησης των μηχανημάτων, ο 

προμηθευτής θα αναλάβει την πλήρη 

αποκατάσταση της βλάβης ή την αποζημίωση της 

χρέωσης  
 

Να παρέχεται εγγύηση αντικατάστασης 

ελαττωµατικών προϊόντων και εγγύηση καλής 

λειτουργίας εκτυπωτή. Σε περίπτωση που 

προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε εκτυπωτή 

από τη χρήση ισοδύναµων ή 

ανακατασκευασµένων toners, γεγονός που θα 

πιστοποιηθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία 

είτε εξειδικευµένο φορέα συντήρησης των 

µηχανηµάτων, ο προµηθευτής θα αναλάβει την 

πλήρη αποκατάσταση της βλάβης ή την 

αποζηµίωση της χρέωσης του επισκευαστή και 

εφόσον αυτή δεν καταστεί δυνατή, την 

αντικατάσταση του µηχανήµατος µε 

καινούργιο των ιδίων προδιαγραφών, χωρίς 

οικονοµική επιβάρυνση της υπηρεσίας. 

 

Σε περίπτωση που προσφερθούν ισοδύναµα toners (συµβατά ή ανακατασκευασµένα) 

τότε επιπρόσθετα µε τα ανωτέρω απαιτείται:  

 

10.  

 

να είναι πιστοποιηµένα κατά ISO 9001:2008 ή 

ισοδύναµο ή ανώτερο, και ISO 14001:2004 ή 

ισοδύναµο ή ανώτερο (περί φιλικότητας του 

περιβάλλοντος).  
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να είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε το πρότυπο   

ISO/IEC19752 (black toner) ή ISO/IEC19798 

(colour toner) ή ISO/IEC 24711.  

Tα συγκεκριµένα πρότυπα πιστοποιούν τον 

αριθµό των σελίδων που εκτυπώνει ένα 

αναλώσιµο.  

Η ποιότητα εκτύπωσης καθώς και ο αριθµός 

εκτυπώσεων του ισοδύναµου (συµβατού ή 

ανακατασκευασµένου) πρέπει να συµφωνούν µε 

τις προδιαγραφές του αντίστοιχου γνήσιου 

(original) υλικού του κατασκευαστή.  

Αν διαπιστωθεί αριθµός εκτυπώσεων κατά 15% 

µικρότερος από τον αριθµό που προβλέπεται από 

το αντίστοιχο ISO αριθµού σελίδων εκτύπωσης 

τότε το είδος θα αντικαθίσταται.  

Σε περίπτωση που προσφερθούν ανακατασκευασµένα toners τότε επιπρόσθετα µε τα 

ανωτέρω:  

 

11.  

 

απαιτείται από τον προσφέροντα να έχει 

πραγµατοποιήσει τη συνολική διαδικασία 

αποσυναρµολόγησης, ηλεκτρονικού και 

µηχανολογικού ελέγχου, αντικατάστασης όλων 

των φθαρµένων εξαρτηµάτων, εσωτερικό 

καθάρισµα από τα υπολείµµατα παλιού γραφίτη 

επαναγέµιση µε αποφόρτιση από το στατικό 

ηλεκτρισµό του toner, και 

επανασυναρµολόγησής του.  

Τα ανακατασκευασµένα toners πρέπει να είναι 

ανακατασκευασµένα σύµφωνα µε την 

προδιαγραφή DIN33870 (toner cartridge) ή 

ισοδύναµη.  

 

12.  

 

πρέπει να έχουν χρησιµοποιηθεί το πολύ µία 

µόνο φορά (virgin cartridge).  
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13.  

 

πρέπει όλα τα επιµέρους εξαρτήµατα που είναι 

αντικαταστάσιµα (π.χ. drum, blade, roller chip, 

doctor bar, ταινίες ασφαλείας) να είναι 

καινούργια, εφάµιλλης ποιότητας µε τα 

αυθεντικά.  

 

 

Οι παραπάνω όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι επί ποινή 

αποκλεισµού.  

Στην περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τα 

εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

συµµόρφωσης που έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης προϊόντων διαπιστευµένο, 

προς τούτο από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε ή από φορέα διαπίστευσης µέλος 

της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση (European Cooperation for 

Accreditation –EA) και µάλιστα µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης 

(M.L.A) αυτής.  

Εφόσον ζητηθεί να κατατεθούν δείγµατα, προκειµένου να ελεγχθούν από την αρµόδια 

Επιτροπή Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού, τότε ο διαγωνιζόµενος οφείλει εντός 5 

ηµερολογιακών ηµερών από την ειδοποίηση να τα προσκοµίσει. Στην περίπτωση που η 

επιτροπή κρίνει, µε αιτιολογηµένες αποδείξεις, ότι το δείγµα που κατατέθηκε από την  

εταιρεία δεν πληροί όλους του τεχνικούς όρους, τότε η επιτροπή θα απορρίπτει το 

συγκεκριµένο είδος και θα αξιολογεί την αµέσως καλύτερη τεχνική προσφορά.  

Τα παραπάνω θα περιληφθούν ως όροι της σύµβασης που θα υπογραφεί. Οποιοδήποτε 

αποδεικτικό έγγραφο έχει συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, απαιτείται να συνοδεύεται από 

επίσηµη µετάφραση στα Ελληνικά. 
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