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ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙ∆ΟΣ ή ΕΙ∆Η

ΑΝΑΛΩΣΊΜΑ ΥΛΙΚΑ Η/Υ,
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΡΟΫΠ/ΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ

73.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ (36.500,00 €
αναλώσιµα Η/Υ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΏΝ,
ΦΑΞ & 36.500,00 € ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ)
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΤΥΠΟ

12/4/2017
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2014) «Ρυθµίσεις για την Τοπική
Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ενσωµάτωση
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
2. Το Π.∆. 146 (ΦΕΚ 239A΄/ 23/12/2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3871/2010
(ΦΕΚ 141/τ.Α/17-08-2010) «Περί ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Ευθύνης».
4. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ).
5. Το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
6. Το αριθ. πρωτ. 8444/168/20-1-2017 αίτηµα έγκρισης δέσµευσης πίστωσης της
∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Φλώρινας.
7. Το αριθ. πρωτ. 32153/1695/24-2-2017 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού –
Οικονοµικού (έδρα) – Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της Π.Ε. Φλώρινας.
8. H αριθ. 391/14-3-2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Π.∆.Μ. (Α∆Α:
719Τ7ΛΨ-ΦΦΕ) έγκρισης της δαπάνης ποσού 73.000,00 € για «προµήθεια γραφικής
ύλης καθώς και αναλωσίµων Η/Υ, φωτοτυπικών, φαξ για κάλυψη των αναγκών της
Π.Ε. Φλώρινας έτους 2017».
9. Το πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ 17 REQ005949912
10. Η Απόφαση έγκρισης δέσµευσης πίστωσης µε αριθ. πρωτ. 46804/2814/20-3-2017
µε Α/Α 961, ποσού 73.000,00 € για την «προµήθεια γραφικής ύλης καθώς και
αναλωσίµων Η/Υ, φωτοτυπικών, φαξ για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Φλώρινας
έτους 2017».
11. Το εγκεκριµένο αίτηµα µε Α∆ΑΜ 17REQ005986284.
7. Tην µε αριθ. 573/4-4-2017 έγκριση διενέργειας του αναφερόµενου διαγωνισµού
από την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας (Α∆Α:
6Υ5Μ7ΛΨ-Ε0Κ).
8. Την πίστωση που υπάρχει στον προϋπολογισµό της Περιφερειακής Ενότητας
Φλώρινας.
9. Τις Υπηρεσιακές ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας για την προµήθεια αναλωσίµων
υλικών Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, φάξ και Γραφικής Ύλης για το 2017.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
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Συνοπτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή σε ευρώ για
την προµήθεια αναλωσίµων υλικών Η/Υ, Φωτοαντιγραφικών και Φαξ καθώς και
Γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το έτος
2017.

Ο ενδεικτικός Προϋπολογισµός για το σύνολο της προµήθειας ορίζεται στο ποσό των
73.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ (36.500,00 ευρώ µε ΦΠΑ για αναλώσιµα Η/Υ,
φωτοτυπικών, φαξ και 36.500,00 ευρώ µε ΦΠΑ για γραφική ύλη).
O διαγωνισµός θα διεξαχθεί µετά την παρέλευση δώδεκα (12) ηµερών από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης της σύµβασης στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ., σύµφωνα
µε τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 (παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016.
Η περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης δηµοσιεύθηκε στον Τοπικό καθηµερινό τύπο
της Φλώρινας και αναρτήθηκε επίσης στα προβλεπόµενα σηµεία ενδιαφέροντος
καθώς και στους ιστότοπους www.florina.gr και www.pdm.gov.gr.

Ο τόπος και ο χρόνος υποβολής της προσφοράς καθώς και ο χρόνος διενέργειας του
∆ιαγωνισµού δίδονται στον παρακάτω πίνακα:

ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τόπος υποβολής προσφοράς
Ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς
Ηµέρα
«
«
Ώρα
«
«
Ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού
Ηµέρα
«
«
Ώρα
«
«

∆ιοικητήριο, Πτολεµαίων 1, ηµιώροφος,
Μέχρι και την 24/4/2017
∆ευτέρα
9 : 00 π.µ.
24/4/2017
∆ευτέρα
10 : 00 π.µ.

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν, επί
αποδείξει, προσφορά ή αίτηση συµµετοχής εντός της προθεσµίας που ορίζεται
παραπάνω. Προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσµα
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως, από την
Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό (άρθρο 96 Ν. 4412/2016).
Η προσφορά µπορεί να υποβληθεί και ταχυδροµικώς, ως συστηµένη. Όσες
προσφορές υποβληθούν έτσι, θα παραληφθούν µόνο αν πρωτοκολληθούν µέχρι την
ως άνω ηµέρα και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής. Προσοχή - η ηµεροµηνία
σφραγίδας του ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη.
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Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα
εκατόν είκοσι ηµερών (120) από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ∆ηµόσια, όπως περιγράφεται στο άρθρο 11
της παρούσης.

Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που επισυνάπτονται
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ
∆ΗΛΩΣΗΣ
Εφ’ όσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν εγκαίρως κατόπιν
έγγραφης αίτησής τους συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του
διαγωνισµού, αυτές παρέρχονται το αργότερο σε τέσσερις (4) εργάσιµες, πριν από
την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Αιτήµατα
παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω προθεσµίας δεν
εξετάζονται.
Περιεχόµενα
ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΡΙΣΜΟΙ
ΑΡΘΡΟ 2 – ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΑΡΘΡΟ 3 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΑΡΘΡΟ 4 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΑΡΘΡΟ 5 – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡΘΡΟ 6 – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 7 – ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΘΡΟ 8 – ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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ΑΡΘΡΟ 9 – ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 10 – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 11 – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 12 – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
ΑΡΘΡΟ 13 – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ 14 – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 15 – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 16 – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
ΑΡΘΡΟ 17 – ΚΥΡΗΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 18 – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ - ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 2 του Ν. 4412/2016
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ
Ο προσφέρων που κηρύσσεται Μειοδότης µε την κατακύρωση των αποτελεσµάτων
του ∆ιαγωνισµού θα υπογράψει την απαιτούµενη σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή,
αναλαµβάνοντας την προµήθεια των ειδών που προβλέπονται από την παρούσα. Οι
προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών, επί ποινή
αποκλεισµού. Προσφορές για µέρος της ποσότητας των ειδών που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας. Η υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό είναι η ∆ιεύθυνση
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∆ιοικητικού/Οικονοµικού – Τµήµα Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας
Φλώρινας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το αντικείµενο της παρούσας προκήρυξης είναι η προµήθεια αναλωσίµων υλικών
Η/Υ, Φωτοαντιγραφικών και Φαξ καθώς και Γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες της
Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το έτος 2017, κατά τις ποσότητες ανά είδος
όπως αναγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.
Η προµήθεια θα είναι τµηµατική κατόπιν παραγγελίας και θα εξελίσσεται καθ’ όλη
τη διάρκεια του συµβατικού χρόνου, ανάλογα µε τις τρέχουσες υπηρεσιακές ανάγκες.
ΑΡΘΡΟ 2 – ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Άρθρο 25 του Ν. 4412/2016
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό
έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα:
α) στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία περί ∆ηµόσιων
Συµβάσεων, Σ∆Σ, (Ν. 2513/1997, Α΄139), στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις
του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου
και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που
ορίζονται στο άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 (Α΄147), όπως περιγράφονται στο άρθρο 7
της παρούσας.
Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση ενώσεων για τα µέλη τους.
Οι οικονοµικοί φορείς οι οποίοι, δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους - µέλους στο
οποίο είναι εγκατεστηµένοι, έχουν δικαίωµα να παρέχουν τη συγκεκριµένη
προµήθεια δεν απορρίπτονται µε µοναδική αιτιολογία το γεγονός ότι, δυνάµει της
νοµοθεσίας του κράτους - µέλους στο οποίο πραγµατοποιείται η ανάθεση της
σύµβασης, θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νοµικά πρόσωπα.
Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων µπορούν να συµµετέχουν ενώσεις
οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών συµπράξεων. ∆εν
απαιτείται οι εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν µε συγκεκριµένη νοµική µορφή για
την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συµµετοχής.
Όµως, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονοµικών
φορέων να περιβληθούν µε συγκεκριµένη νοµική µορφή εφόσον τους ανατεθεί η
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σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για
την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε
περίπτωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι
πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο ενδεικτικός Προϋπολογισµός για κάθε είδος προµήθειας ορίζεται στο ποσό
73.000,00 € (36.500,00 ευρώ µε ΦΠΑ για αναλώσιµα Η/Υ, φωτοτυπικών, φαξ και
36.500,00 ευρώ µε ΦΠΑ για γραφική ύλη).

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
1. Στην Οικονοµική Προσφορά αποτυπώνεται η προσφερόµενη τιµή (σύµφωνα µε
τον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ ) σε ευρώ.
2. Κάθε προµηθευτής πρέπει να υποβάλλει προσφορά, για όλα τα είδη των πινάκων
(βλέπε παράρτηµα Γ) .
3. Για την παράθεση των τιµών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι προµηθευτές είναι
υποχρεωµένοι να συµπληρώσουν τον «ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
του Τεύχους Οικονοµικής Προσφοράς, που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της
παρούσας.
4. Προσφορά που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,
ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας των αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών ∆ιαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή.
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Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κριθούν από την Επιτροπή ∆ιενέργειας
∆ιαγωνισµού ως απορριπτέες, θα καταχωρηθούν στο σχετικό πρακτικό της.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Η ποιότητα και το είδος της γραφικής, µηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού
χαρτιού θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις επιθυµίες που θέτει κάθε φορά η
ενδιαφερόµενη Υπηρεσία στον προµηθευτή – ανάδοχο.
Το χαρτί φωτοτυπίας θα είναι αρίστης ποιότητας των 80 gr/m2. Η συσκευασία του
πακέτου να µην είναι περατή στην υγρασία, κατάλληλο για τις παρακάτω χρήσεις:
fax, εκτυπωτές και φωτοτυπικά µηχανήµατα
Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι καινούργια και αµεταχείριστα, κατάλληλα για τον
σκοπό που προορίζονται και αποδεικνύεται µε ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αναλώσιµα µπορεί να είναι ισοδύναµα και συµβατά.
ΤΡΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Η προµήθεια των αναλωσίµων υλικών Η/Υ, Φωτοαντιγραφικών και Φαξ καθώς και
Γραφικής ύλης θα γίνεται τµηµατικά εντός του έτους 2017, ανάλογα µε τις ανάγκες
των επί µέρους Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και µε ευθύνη και
µέριµνα του αναδόχου – προµηθευτή.
Ο ανάδοχος – προµηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης
ποιότητας προµήθεια των υλικών, που συνιστούν το αντικείµενο της παρούσας
σύµβασης. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στην έδρα της Υπηρεσίας και αυτός
είναι υποχρεωµένος να το κάνει µέσα σε χρονικό διάστηµα σαράντα οκτώ, (48),
ωρών.
Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν τα υπό προµήθεια υλικά µέσα στα χρονικά
περιθώρια που παρέχονται στον προµηθευτή, του επιβάλλονται µε απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής οι προβλεπόµενες ποινές από το Ν.4412/2016.

ΕΙ∆ΟΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
Ο προµηθευτής που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος, υποχρεούται να έχει πάντα στην
Επιχείρηση του τα είδη που αναγράφονται στον πίνακα της προσφοράς.
Όλα τα είδη του πίνακα, θα πρέπει να υπάρχουν σε αριθµό ικανό για την κάλυψη
των αναγκών όλων των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας σε
αναλώσιµα υλικών Η/Υ, Φωτοαντιγραφικών και Φαξ καθώς και Γραφικής ύλης, για το
έτος 2017.
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Εφόσον παραστεί ανάγκη προµήθειας αναλωσίµων υλικών Η/Υ, Φωτοαντιγραφικών
και Φαξ καθώς και Γραφικής ύλης που δεν προβλέπεται στον Πίνακα ο προµηθευτής
δεσµεύεται να προµηθεύσει την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας µε την παραπάνω
ύλη σε τιµές χαµηλότερες του µέσου όρου της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση η
Π.Ε. Φλώρινας θα προµηθεύεται την παραπάνω ύλη από άλλους προµηθευτές.
Επιπλέον οι ποσότητες οι οποίες αναγράφονται στους κατά περίπτωση πίνακες, των
ειδών γραφικής, µηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για το έτος 2017,
δεν είναι δεσµευτικές γιατί δεν µπορεί να γίνει ακριβής πρόβλεψη των κατά
περίπτωση αναγκών που θα προκύψουν κατά την διάρκεια του έτους οπότε µπορούν
να αυξοµειώνονται ανάλογα µε τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας
µέσα στα όρια του συµβατικού ποσού.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της
παρούσης ∆ιακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 5 - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Άρθρο 72,79 93 Ν. 4412/2016
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλλουν, µαζί µε την
προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισµού τα εξής δικαιολογητικά:
Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως
εκάστοτε ισχύει, χωρίς θεώρηση γνησίου υπογραφής (άρθρο 3 του Ν.4250/2014),
στην οποία:
1. αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στο οποίο συµµετέχουν, δηλώνεται η
υπηρεσία ή οι υπηρεσίες ή οι προµήθειες για τις οποίες κατατίθεται η προσφορά
(σύµφωνα µε την ονοµατολογία που ακολουθείται στους πίνακες της παρούσας),
2. ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης, των τεχνικών
προδιαγραφών και των σχετικών µε αυτήν διατάξεων και κείµενων νόµων και τους
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Β. Τυποποιηµένο έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆) 1 2 του άρθρου 79 παρ 4
του Ν.4412/16 , που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης αυτής, ως
συνηµµένο Παράρτηµα Ε (σηµ 1).
------------------------------------------------1. Το ΤΕΥ∆ διατίθεται επεξεργασµένο για τον συγκεκριµένο ∆ιαγωνισµό στα sites:
www.pdm.gov.gr µαζί µε την παρούσα ∆ιακήρυξη .

www.florina.gr και
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2. Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ) Το ΤΕΥ∆ το οποίο αποτελεί πρότυπο τεύχος µε
δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 53, χρησιµοποιείται υποχρεωτικά από τις
αναθέτουσες αρχές σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών καθώς και
διαγωνισµούς µελετών του Βιβλίου Ι του ν.4412/2016 των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι
κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 .Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του
Ν. 4412/2016 δύνανται, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 281, να χρησιµοποιούν το ΤΕΥ∆ για διαδικασίες
σύναψης συµβάσεων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. (α)
και (β) του άρθρου 235
3. Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση ΕΑΑ∆ΗΣΥ) Β. Οδηγίες συµπλήρωσης προς οικονοµικούς φορείς
1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύµβαση υποδιαιρείται σε τµήµατα και τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν
από τµήµα σε τµήµα, πρέπει να συµπληρώνεται ένα ΤΕΥ∆ για κάθε τµήµα (ή οµάδα τµηµάτων µε τα ίδια
κριτήρια επιλογής).
2) Ένας οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συµπληρώνει ένα ΤΕΥ∆.
3) Ένας οικονοµικός φορέας που συµµετέχει µόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων
άλλων οικονοµικών φορέων, οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥ∆ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η
αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥ∆ µαζί µε χωριστό/ά ΤΕΥ∆ όπου παρατίθενται οι σχετικές
πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονοµικούς φορείς στις ικανότητες
των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συµπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε το
Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές µε την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες
στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, οµοίως για καθένα από αυτούς.
4) Όταν σε µια διαδικασία ανάθεσης συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς υπό τη µορφή ένωσης ή κοινοπραξίας
πρέπει να κατατίθεται για κάθε µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό ΤΕΥ∆, στο οποίο παρατίθενται οι
πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη ΙΙ έως V.
5) Σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,
τµήµα(τα) της σύµβασης το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύµβασης, ο οικονοµικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥ∆ όπου παρατίθενται
οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του Μέρους III του ΤΕΥ∆ για κάθε έναν από
τους υπεργολάβους 15 . Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες του(ς) θα πρέπει να συµπεριληφθούν και οι
πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές µε την
ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας, οµοίως για καθένα από τους
υπεργολάβους . Εφόσον το (τα) τµήµα (τα) της σύµβασης που θα ανατεθούν µε τη µορφή υπεργολαβίας δεν
υπερβαίνει (ουν) το 30%. της συνολικής αξίας της σύµβασης, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της
αναθέτουσας αρχής να αποφασίσει και εποµένως να ορίσει στην πρόσκληση ή στην προκήρυξη και στα έγγραφα
της σύµβασης εάν οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους III πρέπει ή δεν πρέπει να
παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο οικονοµικός φορέας.
6) Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό, κάθε άτοµο ενδέχεται να πρέπει υπογράψει16 το ίδιο ΤΕΥ∆ 17 , σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό και
κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονοµικό φορέα συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων περί προστασίας
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
7) Όσον αφορά την υπογραφή (ή τις υπογραφές) του ΤΕΥ∆, επισηµαίνεται ότι ενδέχεται να µην είναι απαραίτητο
να υπάρχει υπογραφή στο ΤΕΥ∆ όταν αυτό διαβιβάζεται ως µέρος σειράς εγγράφων, των οποίων η αυθεντικότητα
και η ακεραιότητα διασφαλίζεται µέσω της απαιτούµενης υπογραφής (ή υπογραφών) του µέσου διαβίβασης.
4Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ( Απόφαση Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ): Για κάθε µία διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης, οι
αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς προσαρµόζουν το ΤΕΥ∆ σύµφωνα µε τους όρους της εκάστοτε
προκήρυξης των εγγράφων της σύµβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισµού. Το ανωτέρω
Τυποποιηµένο έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης(Τ.Ε.Υ.∆) υποβάλλεται3 από τους υποψήφιους οικονοµικούς φορείς
αφού συµπληρωθεί στις ακόλουθες ενότητες του4 , :

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Α. Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Β. Πληροφορίες σχετικά µε το νόµιµο εκπρόσωπο
Γ. Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ : Λόγοι αποκλεισµού
Α. Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές δίκες
Β. Λόγοι που σχετίζονται µε τη καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Γ. Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή
επαγγελµατικό παράπτωµα

ΜΕΡΟΣ IV : Κριτήρια επιλογής
ΜΕΡΟΣ VI : Τελικές ∆ηλώσεις
Με την συµπλήρωση των ανωτέρω ενοτήτων του ΤΕΥ∆ :
1) ∆ηλώνεται κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 ότι δεν βρίσκεται σε
µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (Α΄147) για τις
οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν. Αναλυτικά:
«∆εν υπάρχει εις βάρος µου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης - πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών - µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1
του άρθρου 2 της απόφασης -πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό
δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995,
σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α' 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας, όπως αυτές Ορίζονται 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), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική
νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α' 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
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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/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν.
4198/2013 (Α' 215 )».
Σηµείωση1: Η υποχρέωση υποβολής του τυποποιηµένου εντύπου υπεύθυνης
δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆ ) περί µη έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης αφορά
σε κάθε πρόσωπο που 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:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς
και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2. ∆ηλώνεται ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή
διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία και β) δεν έχει αθετήσει
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.»
Αν 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.
Σηµείωση1: Εφόσον ο οικονοµικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συµπεριλαµβανοµένων των τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό
διακανονισµό για την καταβολή τους θεωρείται ότι δεν αθετεί τις αναγραφόµενες
υποχρεώσεις καταβολής φόρων και κοινωνικής ασφάλισης.
3. ∆ηλώνεται ότι πληροί τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) 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. 4412/2016 (Α΄147).
β) δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού, δεν έχει
αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες και δε βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε
εθνικές διατάξεις νόµου,
γ) δεν έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα
δ) δεν έχει συνάψει συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη
στρέβλωση του ανταγωνισµού
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ε) 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,
στ) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
ζ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα καθώς και ότι διαθέτει την
απαιτούµενη χρηµατοοικονοµική και τεχνική επάρκεια προκειµένου να υλοποιήσει το
συµβατικό αντικείµενο.
η) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό,
την επιλογή ή την ανάθεση
A1.2) ∆ηλώνονται τα περί εγγραφής τους στο οικείο Επιµελητήριο, ορίζοντας ρητά
την επωνυµία του Επιµελητηρίου και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που
ασκούν (ρητά κατονοµαζόµενες), προκειµένου για νοµικά πρόσωπα, η το ειδικό
επάγγελµά τους, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, µε το οποίο είναι εγγεγραµµένοι
στο Επιµελητήριο
Α1.3 ) εγγύηση συµµετοχής, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 18 της διακήρυξης
Α1.4) Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου
νοµικού προσώπου
Νοµιµοποιητικά Έγγραφα:
1. Στην περίπτωση συµµετέχοντος ηµεδαπού ή αλλοδαπού νοµικού προσώπου, τα
δηµοσιευµένα επίσηµα νοµιµοποιητικά έγγραφα (Φ.Ε.Κ. ή Γ.Ε.ΜΗ., κ.λ.π.), τα οποία
προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας έδρας ή λειτουργίας τους, από τα οποία να
προκύπτουν:
Ο Πρόεδρος και τα µέλη του ∆.Σ., καθώς και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το
νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,
Οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε.
2. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, η βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευµατία
από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία.
3. Στην περίπτωση άλλων µορφών εταιρειών, οποιαδήποτε νοµιµοποιητικά έγγραφα
από τα οποία να προκύπτουν οι νόµιµοι εκπρόσωποι και οι οποίοι έχουν δικαίωµα να
δεσµεύουν µε την υπογραφή τους.
Α1.5) Το Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν µε
αντιπρόσωπο τους, ήτοι συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο η έγγραφη εξουσιοδότηση
θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή.
Α1.6) Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά του ισχύει για διάστηµα 120 ηµερών. Οι
ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των περιπτώσεων α' και β’, για κάθε
οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. (άρθρο 93 Ν.4412/16).
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Α1.7 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία να:
1.∆ηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας
διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
2.∆ηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και
ακριβή
Γ. Εγγύηση συµµετοχής, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο10 της παρούσας.
∆. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν στο
διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους.
Ε. Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου
νοµικού προσώπου
Α) για Ανώνυµη εταιρεία απαιτείται :
- ισχύον καταστατικό αυτής
- σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και
- Φ.Ε.Κ. στο οποίο υπάρχει δηµοσιευµένη ολόκληρη η ανακοίνωση µε το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριµένης εταιρείας
Β) Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιηµένο καταστατικό από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής
της Ε.Π.Ε.
Γ) αν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. Ε.Ε.) πρέπει να προσκοµίσει
επικυρωµένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού
Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται µε πιστοποιητικό περί
µη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) µήνες πριν από την
διενέργεια του διαγωνισµού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί
άλλη µεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή
Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που
συµµετέχει στην ένωση. Η κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα
τα µέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφική πράξη.
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Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των
προσφορών

ΑΡΘΡΟ 6 - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 103 Ν. 4412/2016
Πέραν των οριζόµενων στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 79 και στο άρθρο 93,
ισχύουν και τα ακόλουθα:
. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»),
να υποβάλει εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, σε σφραγισµένο φάκελο (ο οποίος παραδίδεται
εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης) σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και
ένα αντίγραφο, τα αναφερόµενα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται
στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016:
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου (ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που
εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας),
έκδοσης έως και τρείς (3) µήνες πριν την ηµεροµηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης
υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, απ' το οποίο θα προκύπτει ότι δεν
έχουν καταδικαστεί για τα αναφερόµενα στο άρθρο 5.
Το απόσπασµα ποινικού µητρώου αφορά α) στους διαχειριστές για τις εταιρείες
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), και για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), β)
στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και σε όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε).
2. 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.
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να
προκύπτει ότι ο οικονοµικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες, δεν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια
διαδικασία
Σηµείωση: Αν το κράτος µέλος ή η χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδει τέτοιου είδους
έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει
όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 1,2 και 3 το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα
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κράτη µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι
της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που
συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19 του Ν. 4412/2016
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα
και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε
µε το Ν. 1497/1984 (Α΄188) (παρ.10 αρθ.80 του Ν.4412/2016)
. Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά
που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει
ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως
άνω προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για
δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.
. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα
στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά.
. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη
σύνταξη πρακτικού από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του
φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της
διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύµβασης. Τα
αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται µε την
απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105.
. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης
και στις διατάξεις του παρόντος.
ΑΡΘΡΟ 7 – ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Άρθρα 92,93,94,97 Ν.4412/2016

1. Οι προσφορές και αιτήσεις συµµετοχής υποβάλλονται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο
φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ

ΤΟ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«για

την

προµήθεια

αναλωσίµων υλικών Η/Υ,
Φωτοαντιγραφικών και Φαξ καθώς και Γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες της
Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το έτος».
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ: 1/2017
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (∆/νση ∆ιοικητικούΟικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών, ∆ιοικητήριο, ΤΚ 53100 Φλώρινα, 5ος όροφος)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
24/4/2017, 9:00 π.µ.
Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονοµικού φορέα: (επωνυµία, διεύθυνση, ο αριθµός
τηλεφώνου, τηλεοµοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email))
(Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη
στοιχεία όλων των µελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου της).
Εκτός φακέλου οι προσφορές θα συνοδεύονται κατά την υποβολή τους και από
έγγραφο υποβολής προσφοράς υπογεγραµµένο από τον νόµιµο εκπρόσωπο του
υποψηφίου αναδόχου, προκειµένου να αναγραφεί ο αριθµός εισερχοµένου
πρωτοκόλλου της κατάθεσης της προσφοράς. Επίσης, σε αυτό το έγγραφο πρέπει να
αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς (τουλάχιστον 120 ηµερολογιακές
ηµέρες από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού).
2. Οι προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο
από τον οικονοµικό φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νοµικό
εκπρόσωπο αυτών. (άρθρο 96 παρ. 6.)
3. Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε
από εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο (άρθρο 96 παρ.7)
4. Στην ανοικτή διαδικασία οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους
τα ακόλουθα (άρθρο 92):
α) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 93, (όπως περιγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσης).
β) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος
περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 94 .
Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε τις ίδιες ενδείξεις και
γ) Ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά»
(Παράρτηµα Α), ο οποίος περιέχει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 95.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου της παρ. 1.
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ΑΡΘΡΟ 8 – ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Άρθρο 97 του Ν. 4412/2016
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για χρονικό διάστηµα 120
ηµερών, που υπολογίζεται από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του
διαγωνισµού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν οι συµµετέχοντες να
παρατείνουν την προσφορά τους. Σε περίπτωση αιτήµατος για παράταση της ισχύος
της προσφοράς, σύµφωνα µε την περίπτωση α ' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του
Ν.4412/16, για τους οικονοµικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη
λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσµεύουν για το
επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την
παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λαµβάνει χώρα κατ ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη από τα έγγραφα της σύµβασης
αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ήτοι 120 µέρες. Μετά τη λήξη και του
παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή
κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το
δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία
µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί
πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς.
4. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του αρ. 97 του Ν.4412/16
ΑΡΘΡΟ 9 - ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Άρθρο 91 του Ν.4412/2016
Η αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 97, 100,102 & 103 του Ν. 4412/2016 ή
υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της
προσφοράς, όπως οι όροι ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης.
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις ή ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή
διόρθωση δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συµπλήρωσή της
σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός
της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την
αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 102 .
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέρονται που έχει υποβάλλει δύο ή
περισσότερες προσφορές
στ) Προσφορά υπό αίρεση
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ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
. Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους συµµετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών (ιδίως όταν αυτές είναι
ασυνήθιστα χαµηλές για το αντικείµενο της προµήθειας), οι δε προµηθευτές
υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό
έλεγχο της Αναθέτουσας αρχής, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 88 του
Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 10 – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Άρθρο 72, Ν. 4412/2016
Η αναθέτουσα ισχύ ζητά από τους προσφέροντες να παράσχουν τα ακόλουθα είδη
εγγυήσεων:
α) «Εγγύηση συµµετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% της
εκτιµώµενης αξίας του προϋπολογισµού εκτός ΦΠΑ, µε ανάλογη στρογγυλοποίηση.
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων
που συµµετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς
και της εγγύησης συµµετοχής.
Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που
αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στα
έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της
σύµβασης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά:
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης και ακύρωσης και
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την
έκδοση απόφασης επ' αυτών, και
γγ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται.
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Οι συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό µπορούν να κάνουν χρήση του Υποδείγµατος
Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.
β) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί
της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132, η οποία συνεπάγεται
αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την
τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό
5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις
την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας
αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.
Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής
εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή
παράδοσης, για το διάστηµα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης.
Υπόδειγµα Εγγυητικής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.

Επιστολής

καλής

εκτέλεσης

επισυνάπτεται

στο

ΑΡΘΡΟ 11 – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Άρθρο 100,102,117,127 Ν. 4412/2016

Η επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική
πρόσκληση. Η αποσφράγιση διενεργείται δηµόσια.
Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
1. Κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, η Επιτροπή διεξαγωγής του
∆ιαγωνισµού, παραλαµβάνει, αποσφραγίζει και αξιολογεί όσες προσφορές
κατατέθηκαν εµπρόθεσµα.
Η υποβολή µόνο µίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυµα για τη συνέχιση της
διαδικασίας του διαγωνισµού και την ανάθεση της σύµβασης.
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Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονοµικών προσφορών µπορούν να γίνουν σε µία δηµόσια
συνεδρίαση κατά την κρίση της επιτροπής (άρθρο 117, Ν.4412/2016).
2.Τα επιµέρους στάδια έχουν ως εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συµµετοχής στην ανοικτή διαδικασία, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς,
µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή διαγωνισµού όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά
φύλλο. Η επιτροπή διαγωνισµού καταγράφει όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και
τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά, και προχωρεί στον έλεγχο αυτών. Οι φάκελοι
των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται από την
επιτροπή διαγωνισµού.
β) Στη συνέχεια η επιτροπή διαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής
προσφοράς.
γ) Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής και της τεχνικής
προσφοράς αποσφραγίζονται στην ίδια συνεδρίαση οι οικονοµικές προσφορές όσων
συµµετεχόντων των δικαιολογητικά συµµετοχής και η τεχνική προσφορά ήταν
σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη.
Ακολουθεί η σύγκριση των οικονοµικών προσφορών και συντάσσεται το σχετικό
πρακτικό.
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια α'
και β' οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά
επιστρέφονται.
3. Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του
αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια
αυτής στους προσφέροντες ή στους συµµετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης
χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 για συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία έως
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ).
- Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής
της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή
της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
- Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών,
µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, µε την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παράβολου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί
της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο.
Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει
δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
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4. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση για το αποτέλεσµα της
διαδικασίας.
5. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής η
αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους
να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν
υποβάλλει µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δε µπορεί να είναι µικρότερη από
επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής
πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους
προσφέροντες, χωρίς να ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαµβάνεται υπόψη.
∆ιευκρινίσεις ή συµπληρώσεις που επιτρέπονται περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο
102, παρ. 2, του Ν. 4412/16. Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει
ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε
τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµα και µε
νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.
ΑΡΘΡΟ 12 - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
άρθρο 105 Ν. 4412/2016
1. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε
πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί
αποδείξει.
2. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του
συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην
ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού,
η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ' της παραγράφου
2 του άρθρου 106.
ΑΡΘΡΟ 13 - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθρο 106 Ν. 4412/2016
1. Η αναθέτουσα αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, µετά από γνώµη του
αρµόδιου οργάνου, έχει το δικαίωµα να µαταιώσει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας
σύµβασης:
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α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω
απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισµού όλων των
προσφερόντων ή συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τα
έγγραφα της σύµβασης ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του
Ν.4412/2016.
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µπορεί να λάβει χώρα µε
ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, µετά από γνώµη του
αρµόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, β) αν οι οικονοµικές και
τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς
και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα
αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο, γ) αν λόγω
ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης, δ) στην
περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97, ε) για άλλους επιτακτικούς λόγους
δηµοσίου συµφέροντος όπως ιδίως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
3. Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να
ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της.
ΑΡΘΡΟ 14 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που
περιλαµβάνονται στην Προκήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από
το Ελληνικό ∆ίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο
της παρούσας.
Μετά την κατακύρωση καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση, η οποία ρυθµίζει όλες τις
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της κατακύρωσης.
Η Σύµβαση, που περιλαµβάνει, λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις
για την υλοποίηση του Έργου, καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των
συµβαλλόµενων µερών, καταρτίζεται µε βάση την κατακύρωση, την προσφορά και
την Προκήρυξη.
Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτοµερειών της Σύµβασης, ο
Ανάδοχος θα συνεργαστεί µε την Αναθέτουσα Αρχή.
Η σχετική σύµβαση θα υπογραφεί µεταξύ του κ. Περιφερειάρχη ∆υτ. Μακεδονίας, ως
εκπροσώπου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, και του προµηθευτή ανάδοχου, βάση της κατακυρωτικής απόφασης και των λοιπών στοιχείων της
προσφοράς και της διακήρυξης.
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Η διάρκεια της σύµβασης θα έχει ισχύ από την υπογραφή της έως 31-12-2017.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Είναι δυνατή η παράταση ισχύος των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών για δύο (2)
µήνες (ή παραπάνω σε εξαιρετικές περιπτώσεις) από τη συµβατική ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης εκτέλεσης των υπηρεσιών µε τους ίδιους όρους, µετά την έγγραφη
συµφωνία µε τον ανάδοχο προµηθευτή που θα κατακυρωθούν στα πλαίσια της
παρούσης διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 15 – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Άρθρο 200 Ν. 4412/2016
Η αξία του κάθε τιµολογίου θα καταβάλλεται στον προµηθευτή- ανάδοχο εντός
χρονικού διαστήµατος τριάντα, (30),ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής του
τιµολογίου από τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
Η εξόφληση του κάθε τιµολογίου θα γίνεται από την ∆/νση ∆ιοικητικού –
Οικονοµικού της Π.Ε. Φλώρινας, µετά την υποβολή σ’ αυτήν του τιµολογίου και
όλων των σχετικών δικαιολογητικών από τις εµπλεκόµενες Υπηρεσίες της
Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
Η πληρωµή στον ανάδοχο θα γίνει τµηµατικά µε την πρόοδο εκτέλεσης των
προµηθειών, υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης προσκόµισης από τον ανάδοχο
των απαιτούµενων από το Νόµο δικαιολογητικών.
- Πρωτόκολλο/αποδεικτικό παραλαβής υλικών.
- Τιµολόγιο του αναδόχου υπέρ της υπηρεσίας.
- Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα.
- Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό µπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία
- Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της
δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από
τον εργολάβο ή τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε
την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών (Ν.3801/04.09.2009 -ΦΕΚ A’163Άρθρο 46 «Πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης»).
Η εξόφληση του τιµολογίου θα γίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
Ν.4270/2014. Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται µε τον προβλεπόµενο φόρο εισοδήµατος .
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Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης µε κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της
αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης.
Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήµου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ
Ο.Γ.Α., καθώς και Κράτηση ύψους 0,06% υπερ Α.Ε.Π.Π. και επί του ποσού της
κράτησης 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήµου 3%, πλέον
εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α..
Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Προµηθευτή, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το
∆ηµόσιο και θα αποδίδεται από τον Προµηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 16 – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Άρθρο 58,131 Ν. 4412/2016
Ο Ανάδοχος µετά την ανάθεση του Έργου δεν έχει δικαίωµα, χωρίς την έγγραφη
συγκατάθεση της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, να αναθέσει οποιοδήποτε µέρος
του Έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει
συµπεριληφθεί στην προσφορά του. Την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του
Έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.
ΑΡΘΡΟ 17 – ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 203 Ν.4412/2016 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, σύµφωνα µε
την οποία εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην
προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για
την υπογραφή του συµφωνητικού η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται σύµφωνα µε
την περίπτωση δ της παρ. 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016
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,
Άρθρο 104 Ν. 4412/2016 Σε περίπτωση µη έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης
της αναθέτουσας αρχής για οψιγενείς µεταβολές, κατά την έννοια της παρ 2 του εν
λόγω άρθρου, που επήλθαν στο πρόσωπου του προσωρινού αναδόχου καταπίπτει
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υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του προσωρινού αναδόχου που
είχε προσκοµισθεί
ΑΡΘΡΟ 18 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ

Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που
ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή
της Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν
κάθε φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των
χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω
οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στον Νοµό Φλώρινας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑTA ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονοµασία Τράπεζας …………………………
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Κατάστηµα …………………………
(∆/νση: οδός – αριθµός, Τ.Κ., FAX) Ηµεροµηνία έκδοσης……..
ΕΥΡΩ ………………………..

Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία
απευθύνεται)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ……………… ΕΥΡΩ…………….

. Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής
επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
διζήσεως µέχρι
του ποσού των ΕΥΡΩ …...................... υπέρ της εταιρείας
……………………………………....
∆/νση …………………………………………. για τη συµµετοχή της στο
διενεργούµενο διαγωνισµό
της ……………………………………………. για την προµήθεια
……………………………………………… σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ 1/2017 ∆/ξή
σας.
. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή στον ανωτέρω
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο
ισχύος της.
. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν
πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη ή µη η απαίτησή σας 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.
. Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της
Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν
από την ηµεροµηνία λήξης της.
. Η παρούσα ισχύει µέχρι την ………………………………………………
. 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.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
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Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ
Σε περίπτωση που η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από το Ταµείο Παρακαταθηκών &
∆ανείων θα πρέπει, πέραν των υποχρεωτικών διατυπώσεων στο Άρθρο 5 της
∆ιακήρυξης, να διατυπώνεται ο όρος:
«Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, ολικά ή µερικά
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν
πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη ή µη η απαίτησή σας µέσα σε τρεις (3) ηµέρες
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας».
ή «η εγγύηση διέπεται από τους όρους του άρθρου 25 του Π.∆. 118/2007».
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ……………………..……………
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ …………………………………..……………
(∆/νση: οδός – αριθµός, Τ.Κ., FAX)……………………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ………………………..…...…..
ΕΥΡΩ ……………………….

Προς: (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία
απευθύνεται)

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

. Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα εγγυητική
επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ……………………
(ολογράφως)……………………..
…………………………………………………………………………………………
…………...…………………………………
υπέρ
της
εταιρίας…………………………………………………………………
∆/νση……………………………
…………………………….……………………………………………………………
……………………………. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της
σύµβασης που υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια
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…………………………………………………………
……………………….…
προς κάλυψη αναγκών του ………………………. και το οποίο καλύπτει το 5% της
συµβατικής προ ΦΠΑ
αξίας……………………………………….………………………………
ΕΥΡΩ
αυτής.
. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη
δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµιά από µέρος µιας αντίρρησης 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 εγγύηση 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.
. Βεβαιώνεται 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).

ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ
Σε περίπτωση που η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από το Ταµείο Παρακαταθηκών &
∆ανείων θα πρέπει, πέραν των υποχρεωτικών διατυπώσεων στο Άρθρο 5 της
∆ιακήρυξης, να διατυπώνεται ο όρος:
«Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, ολικά ή µερικά
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν
πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη ή µη η απαίτησή σας µέσα σε τρεις (3) ηµέρες
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.»
ή «η εγγύηση διέπεται από τους όρους του άρθρου 25 του Π.∆. 118/2007».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ/ΣΥΜΒΑΤΑ
ΤΟΝΕΡ/ΜΕΛΑΝΙΑ
Σε περίπτωση που προσφερθούν τόνερ και µελάνια διαφορετικού
κατασκευαστή από αυτόν του µηχανήµατος για τον οποίο προορίζονται, δηλ.
ισοδύναµα και συµβατά, τότε απαιτείται, επί ποινή αποκλεισµού:
Α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α΄75 του προσφέροντος ότι:
• Εφόσον κάποιο από τα προσφερόµενα είδη αποδειχτεί ελαττωµατικό, θα
αντικατασταθεί άµεσα µε νέο αρίστης ποιότητας, και εάν αποδειχτούν
ελαττωµατικά περισσότερο από το 10% της ποσότητας του συγκεκριµένου
κωδικού, θα αντικατασταθεί άµεσα όλη η ποσότητα του συγκεκριµένου
κωδικού, χωρίς οικονοµική επιβάρυνση της Π.Ε. Φλώρινας. Σε περίπτωση
που διαπιστωθεί αριθµός εκτυπώσεων/αναπαραγωγών µικρότερος από τον
αριθµό που προβλέπεται από το αντίστοιχο ISO αριθµού σελίδων εκτύπωσης
ή η ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι ισάξια του αυθεντικού, θα αντικατασταθεί
όλη η υπό προµήθεια ποσότητα του προσφερόµενου είδους, χωρίς
οικονοµική επιβάρυνση της Π.Ε. Φλώρινας. Τυχόν «κρυµµένα» ελαττώµατα
τα οποία έχουν ως αποτέλεσµα την κακή εκτύπωση ή την παντελή έλλειψη
εκτύπωσης, αφού διαπιστωθούν από την Υπηρεσία, δηµιουργούν
υποχρέωση του προµηθευτή για αντικατάσταση όλης της λοιπής ποσότητας,
καθώς και των ελαττωµατικών υλικών που εντοπίστηκαν και
χρησιµοποιήθηκαν µερικώς.
• Τα προϊόντα είναι νόµιµα, ελεύθερα πατεντών, δεν προσβάλλουν
κατοχυρωµένα δικαιώµατα του κατασκευαστή των γνήσιων και η κυκλοφορία
τους είναι νόµιµη εντός των ορίων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
• Εφόσον προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε εκτυπωτή, plotter, φωτοτυπικό
µηχάνηµα ή συσκευή φαξ της Π.Ε. Φλώρινας από τη χρήση ισοδύναµων
µελανιών ή τόνερ (γεγονός που θα πιστοποιηθεί από την κατασκευάστρια
εταιρεία είτε από εξειδικευµένο φορέα συντήρησης των µηχανηµάτων), ο
προσφέρων θα αναλάβει είτε την αποκατάσταση της βλάβης του
µηχανήµατος είτε την αποζηµίωση της χρέωσης του επισκευαστή.
• Τα υλικά θα παραδίδονται συσκευασµένα:
1. Στις εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφεται α) η συµβατότητα τύπου–
µοντέλου, και β) η ηµεροµηνία λήξης ή εναλλακτικά, η ηµεροµηνία
κατασκευής.
2. Οι εσωτερικές συσκευασίες θα είναι αεροστεγείς.
• Τα προσφερόµενα είδη θα έχουν ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2)
χρόνια µετά την ηµεροµηνία παράδοσης.
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Β) Προσκόµιση των κάτωθι πιστοποιήσεων:
• Πιστοποίηση τουλάχιστον ISO 9001:2008 ή ισοδύναµη ή νεότερης έκδοσης
για τον κατασκευαστή.
• Πιστοποίηση ISO 14001:2004 ή ισοδύναµη ή νεότερης έκδοσης, το οποίο
καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρµογή συστήµατος
περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Γ) Προσκόµιση των κάτωθι:
• Έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ή του ανακατασκευαστή, ότι τα
αναλώσιµα καλύπτουν τις προδιαγραφές των ISO 19752 (για τα µαύρα
τόνερ).
• Έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ή του ανακατασκευαστή, ότι τα
αναλώσιµα καλύπτουν τις προδιαγραφές των ISO 19798 (για τα έγχρωµα
τόνερ).
• Έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ή του ανακατασκευαστή, ότι τα
αναλώσιµα καλύπτουν τις προδιαγραφές των ISO 24711 (για τα µελάνια).
• Έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ή του ανακατασκευαστή, ότι ο
αριθµός εκτυπώσεων είναι ο ίδιος µε τον αριθµό εκτυπώσεων του αντίστοιχου
γνήσιου τόνερ και ότι η ποιότητα εκτύπωσης είναι ισάξια του αυθεντικού.
• Αποδεικτικά έγγραφα του κατασκευαστή ή του ανακατασκευαστή επίσηµα
µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα, που πιστοποιούν και υποδεικνύουν
αναλυτικά την διαδικασία ανακατασκευής.
Τα τόνερ και τα µελάνια πρέπει να έχουν υποστεί συντήρηση του
πλαστικού καλύµµατος µε αντικατάσταση των φθαρµένων και ελαττωµατικών
µερών, καθώς και καθαρισµό – αντικατάσταση των κεφαλών εκτύπωσης και
θα αποδίδουν το ίδιο καλά, όπως τα αυθεντικά προϊόντα που παρέχονται από
τον κατασκευαστή του µηχανήµατος.
Σηµείωση:
- ∆ιευκρινίζεται ότι τα αναγοµωµένα τόνερ και µελάνια δεν θεωρούνται
ισοδύναµα.

- Κατά την παράδοση των προϊόντων, θα προσκοµιστούν
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι τα παραδοτέα προϊόντα έχουν
κατασκευασθεί ή ανακατασκευασθεί από τον δηλωθέντα κατασκευαστή
ή ανακατασκευαστή.
- Τα παραπάνω θα συµπεριληφθούν ως όροι της σύµβασης που θα
υπογραφεί.

1. Περιγραφή αναλωσίµων Η/Υ, Φωτοτυπικών, φαξ και ποσότητες:
Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα µηχανήµατα για τα οποία η Π.Ε.
Φλώρινας θα προµηθευτεί αναλώσιµα, ώστε να καλύψει τις ανάγκες των
Υπηρεσιών της για το έτος 2017, µε τις αντίστοιχες ποσότητες ανά είδος:

Α/
Α

Κατηγορία

Μηχάνηµα

Αναλώσιµα

Ποσότη
Τα/τεµ
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1

Φωτοτυπικό

2

Φωτοτυπικό

3

Φωτοτυπικό

4

Φωτοτυπικό

5

Φωτοτυπικό

6

Φωτοτυπικό

7

Φωτοτυπικό

8

Φωτοτυπικό

9

Φωτοτυπικό

10

Φωτοτυπικό

11

Φωτοτυπικό

12

Φωτοτυπικό

13

Φαξ

14

Φαξ

15

Φαξ

16

Φαξ

17

Φαξ

18

Φαξ

19

20

21

Φαξ
Φαξπολυµηχάνη
µα
Φαξ πολυµηχάνη
µα

SHARP AR-5623N
KYOCERA KM1635
KYOCERA KM2530
KYOCERA MITA
KM-1505
CANON
IMAGERUNNER
2525
TA Triumph Adler
DC 2230
PANASONIC
WORKIO 2010
KYOCERA KM1620
KYOCERA KM5050
RICOH INFOTEC
4201 MF
TA Triumph Adler
DC-2328
ImageRUNNER
2525 n
PANASONIC KXFL421
Kyocera Ecosys FS1320MFP
SAGEMCOM MF
4565
SAMSUNG INKJET
FAX SF-340
PANASONIC KXFP205
SAMSUNG LASER
FAX SF-570

Τύπου MX-235GT

24

Τύπου TK-410

12

Τύπου KYOCERA TK-2530
(370AB000),
Τύπου KYOCERA MITA KM-1505
toner
Τύπου C-EXV33 (2785B002AA)

24
12
12

Τύπου Copy kid DC 2230
(613010015)
Τύπου Panasonic Workio
DP2010E/1810P Toner Bottle Toner
, 10K yield Per Unit
(DQ-TU10C-PU)
Τύπου KYOCERA TK-410
Τύπου KYOCERA TK-717

12

12

24
12

Τύπου Ricoh Infotec 4201 MF black
(Ricoh-Type 20D)

12

Τύπου Copy kid DC-2228-2328

12

Τύπου GRP-35 Toner

12

Τύπου KX-FAT88

12

Τύπου TK-1115

12

Τύπου CTR356

12

Τύπου Samsung M40

12

µελανοταινία

12

Τύπου Samsung KX-FA91

12

HP OFFICEJET
4500 all in one

1. Τύπου HP 901XL black
(CC654AE)
2. Τύπου HP 901 Tri-color
(CC656A)

1) 12
2) 6

HP OFFICEJET
4255 ALL-IN-ONE

1.ΤύπουHP 56 black (C6656AE)

1) 24
2) 10

2.ΤύπουHP 28 tri-color (C8728AN)
HP laser jet pro
MFP M127fn

Τύπου HP 83A (CF283A)

12
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26

Φαξ πολυµηχάνη
µα
ΦαξΠολυµηχάνη
µα
ΦαξΠολυµηχάνη
µα
ΦαξΠολυµηχάνη
µα
Εκτυπωτής

27

Εκτυπωτής

28

Εκτυπωτής

29

Εκτυπωτής

30
31

Εκτυπωτής
Εκτυπωτής

32

Εκτυπωτής

33

Εκτυπωτής

22

23

24

25

Kyocera EcoSYS
FS-1325 MFB

Τύπου KYOCERA TK-1125

PANASONIC KXMB771

Τύπου Panasonic KXFAT92

HP OFFICEJET
4355 ALL-IN-ONE

Τύπου HP 22 Ink Cartridge (C9352AE)

12

36
12

Samsung SL-M2675 MLT-D116L
12
EPSON EPL-N2750
Samsung ML2850D
(2 µηχανηµ)
HP LASERJET
1022
(13 µηχαν)
HP LASERJET
2300L
LEXMARK E240
Samsung M2825ND
Samsung SLM2070F

Τύπου C13S051068 Black Toner

12

Τύπου Samsung S051068 black
toner

24

Τύπου HP 12A Black (Q2612A)

130

Τύπου HP 10A (Q2610A)

12

Τύπου 24015SA
Τύπου Samsung 116L (MLT-116L)
Τύπου Samsung 111S Black Toner
(MLT-D111S/ELS)

12
42

1) 20

HP DESKJET 1280

1. Τύπου HP 45 black (51645AE)
2. Τύπου HP 78 (tricolor)

12
12

2) 8

34

Εκτυπωτής

OKI B411dn

Τύπου Original Black Toner
cartridge (45807102)

35

Εκτυπωτής

SAMSUNG ML1640

Τύπου MLT-D108S

36

Εκτυπωτής

HP DESKJET 5550

1. Τύπου HP 56 black (C6656AE)
2. Τύπου HP 57 tri-color (C6657GE)

37

Εκτυπωτής

38

Εκτυπωτής

39

Εκτυπωτής

40

Εκτυπωτής

41

Εκτυπωτής

12

SAMSUNG ML
2950NDR
HP Laserjet 1018
HP LASERJET
1320n
HP LASERJET
1150

Kyocera Ecosys
P6021cdn

1) 12
2) 12

Τύπου 103 (MLT-D103S)

120

Τύπου HP 12A (Q2612A )
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Τύπου HP 49A (Q5949A)

12

Τύπου HP 24A Black (Q2624A)

12

Τύπου:
1. Kyocera TK580K black
2. Kyocera TK580C cyan
3. Kyocera TK580M magenta
4. Kyocera TK580Y yellow

1) 12
2) 4
3) 4
4) 4

34

42

Εκτυπωτής

HP Color Laserjet
2605

43

Εκτυπωτής

HP LASERJET
1020

44

Εκτυπωτής

HP Laserjet 1010

45

Εκτυπωτής

HP COLOR
LASERJET
CP1515n

46

Εκτυπωτής

HP PSC 1410

Τύπου:
1. HP 124A Black (Q6000A)
2. HP 124A Cyan (Q6001A)
3. HP 124A Magenta (Q6003A)
4. HP 124A Yellow (Q6002A)
ισοδύναµα/συµβατά
Τύπου HP 12A (Q2612A

1) 12
2) 4
3) 4
4) 4
12

Τύπου HP 12A (Q2612A)

12

(4 χρώµατα )Τύπου:
1. HP 125A black (CB540A)
2. HP 125A cyan (CB541A)
3. HP 125A magenta (CB543A)
4. HP 125A yellow (CB542A)
1. ΤύπουHP 21 black (C9351AE)
2. ΤύπουHP 22 tricolor (C9352AE)

1)
2)
3)
4)

12
12
12
12

1) 12
2) 12

(4 χρώµατα )Τύπου:
47

Εκτυπωτής

HP BUSINESS
INKJET 2800

48

Εκτυπωτής

Samsung ML-2010
PR

49

Εκτυπωτής

HP Deskjet 840c

50

Εκτυπωτής

51

Εκτυπωτής

52

Εκτυπωτής

53

Εκτυπωτής

54

Εκτυπωτής

55

Εκτυπωτής

EPSON PLQ-22

Εκτυπωτής

HP OFFICEJET
7500A WIDE
FORMAT

56

SAMSUNG
XPRESS M2022
Kyocera mita
ecosys FS-9500DN
KYOCERA ecosys
FS-2020D
HP PHOTOSMART
7760
LEXMARK E260dn

1. HP 10 black (C4844AE)

2. HP 11 yellow (C4838AE)
3. HP 11 magenta (C4837AE)
4. HP 11 cyan (C4836AE)
Τύπου Samsung 119S Black (MLTD119S)
1.ΤύπουHP 15 black (C6615NE)
2.ΤύπουHP 17 tri-color (C6625AE)
Τύπου Samsung 111S (MLTD111S/ELS)
Τύπου Kyocera/Mita
TK-70 (370AC010)
Τύπου KYOCERA TK-340
(1T02J00EU0)
1. ΤύπουHP 56 black (C6656AE)
2.ΤύπουHP 57 tri-color (C6657GE)

1)
2)
3)
4)

12
12
12
12
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1) 12
2) 4
12
12
12
1) 12
2) 4

Τύπου E260A21A

20

Μελανοταινία (τ. S015339)
Τύπου:
1. HP 920 black (CD971AE)

12
1) 12
2) 4
3) 4
4) 4

2. HP 920XL cyan (CD972AE)
3. HP 920XL magenta (CD973AE)

4. HP 920XL yellow (CD974AE)
57
58

Εκτυπωτής
Εκτυπωτής

HP DESKJET
1220c
CANON S530D

1.ΤύπουHP 45 Black (51645AE)
2. Τύπου HP 78 tri-color (C6578DE)
Τύπου:
35

1) 40
2) 12
1) 12

1. Canon BCI-3eBK Black
2. Canon BCI-3eC Cyan
3. Canon BCI-3eM Magenta
4. Canon BCI-3eY Yellow
59

Εκτυπωτής

60

Εκτυπωτής

61

Εκτυπωτής

62

Εκτυπωτής

63

Εκτυπωτής

64

Εκτυπωτής

65

Εκτυπωτής

66

Εκτυπωτής

COMPUPRINT
MDP 30 FB
LEXMARK MS310s
HP LASERJET
P1005
KYOCERA
ECOSYS FS-1320d
EPSON EPL-6200
COMPUPRINT 4/43
(BULL)

Μελανοταινία

30

Τύπου Lexmark 501 (50F1000)
Τύπου HP 35A (CB435A)

12

Τύπου Kyocera TK-170

12

Τύπου Epson S050166,

12

Μελανοταινία

12

KYOCERA LP4228

Τύπου Triumph Adler Toner Kit
LP4230 / LP4228 (4422810015)

12

KYOCERA FS2020D
OKI C5650

Τύπου TONER KIT TK-340

48

Εκτυπωτής

LEXMARK E360D

43872305 (κίτρινο)
43865708 (µαύρο)
43872307 (Κυανό)
43872306 (µατζέντα)
260A11E

Εκτυπωτής

Samsung M2625D

MLT-D116L

Εκτυπωτής

HP DesignJet T120

CZ129A NO.711 Black
CZ131A NO.711 Magenta
CZ132A NO.711 Yellow
CZ130A NO.711 Cyan

Εκτυπωτής
67

68
69

70

71

72

Εκτυπωτής

2) 4
3) 4
4) 4

12

12

12
12

12

Kyocera Ecosys FS- 1T02F80EU0
2000d

HP Photosmart
Πολυµηχάνη
C3180
µα

24

Τύπου:

1) 20

1.HP 338 (C8765EE)

2) 20

2.HP 342 C9361EE)
73

Πολυµηχάνη KYOCERA FSµα
1016MFP

74

Πολυµηχάνη HP PHOTOSMART
µα
C4480 all-in-one

Τύπου Kyocera TK-112,

12
1) 12

Τύπου;
1. HP 350 blackCB335EE)

2) 8

2. HP 351 tri-color HPCB337EE)
75
76

Πολυµηχάνη HP LASERJET
µα
M1005 MFP
Πολυµηχάνη ΟΚΙ ΜΒ451
µα

Τύπου HP 12A (Q2612A),

12

B401 BLACK (44992401)
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77
78
79
80

CD-R
DVD-R
FLASH MEMORY
FLASH MEMORY

(συσκευασία 25 τεµαχίων)
(συσκευασία 25 τεµαχίων)
USB 8 GB
USB 16 GB

2
2
30
30

2. Περιγραφή ειδών γραφικής ύλης και ποσότητες:
Τα είδη γραφικής ύλης και λοιπών συναφών ειδών και υλικών (ΚΑΕ
1111.01), που θα προµηθευτεί η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, για την
κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της, έτους 2016, µε τις αντίστοιχες
ποσότητες ανά είδος, περιγράφονται παρακάτω :

Α/
Α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ΕΙ∆Η ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Στυλό τ. PILOT «BPS-GP (1.0)»
∆ΙΑΦΟΡΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ
Στυλό τ. PILOT «BPS-GP (0.7)»
∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
Μολύβια τ. FABER-CASTELL ( 2=Β )
Γοµολάστιχα τ. PELEKAN BR 40 δίχρωµη
Μαρκαδόροι Ανεξίτηλης µελάνης τ. STAEDLER
∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
Μαρκαδόροι Χονδρής γραφής LIBERTY-MARKER
∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
Μαρκαδόροι Λεπτής γραφής τ. PILOT «G-TEC-C4
(0.4)» ∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
Μαρκαδόροι Υπογραµµίσεως τ. PELIKAN
διάφορα χρώµατα
Ταµπόν τ. HORSE N 1
Ταµπόν τ. HORSE N 2
Ταµπόν τ. HORSE N 3
Ταµπόν τ. HORSE N 4
Μελάνη σφραγίδος τ. HORSE
Πινέζες (κουτί)
Ξύστρα Μεταλλική
∆ιορθωτικά τ. BLANCO 1620/2 σέτ RELIKAN
∆ιορθωτικά τ. BLANCO ROLLER 975 4,2 mm
Αποσυραπτική τ. TOΠ
Συραπτική τ. LION No 10
Συραπτική τ. PARVA
Συραπτική τ. PRIMULA 12
Συραπτική τ. RAPESCO 39 Μεγάλη
Ελάσµατα (σύρµατα) Συραπτικού Νο 23/8 (κουτί)
Ελάσµατα (σύρµατα) Συραπτικού Νο 23/12
(κουτί)

Μονάδα
µέτρησης

ΣΥΝΟΛΙΚ
Η
ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΑΝΑ
ΕΙ∆ΟΣ

τεµάχια

2.040

τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια

2.040
100
50

τεµάχια

500

τεµάχια

300

τεµάχια

300

τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια

300
10
5
5
5
50
5
20
50
1000
10
10
50
30
2
10

τεµάχια

10
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Ελάσµατα (σύρµατα) Συραπτικού Νο 23/15
(κουτί)
Ελάσµατα (σύρµατα) Συραπτικού Νο 23/17
(κουτί)
Ελάσµατα (σύρµατα) Συραπτικών Ν64 (κουτί)
Ελάσµατα (σύρµατα) Συραπτικών 24/6 (κουτί)
Ελάσµατα (σύρµατα) Συραπτικών Ν10 (κουτί)
Συνδετήρες εγγράφων Νo 3 κουτί 100 τεµαχίων
Συνδετήρες εγγράφων Νo 4 κουτί 50 τεµαχίων
Συνδετήρες εγγράφων E350 κουτί 100 τεµαχίων
Binber Clips (για όγκους που δεν συρράπτονται)
Νο BC-30 (κουτί)
Binber Clips (για όγκους που δεν συρράπτονται)
Νο BC-50 (κουτί)
Κολλητική Ταινία Σελοτέϊπ 12 χ 33 (κουτί)
Βάση για κολλητική ταινία (τ. Scotch C 38 )
Κολλητική Ταινία για ριζόχαρτο (τ. Scotch – magic
tape)
Κολλητική Ταινία Σελοτέϊπ 19 χ 33
Κολλητική Ταινία (δεµάτων - καφέ) 5 εκατοστών
Περφορατέρ
µεγάλο Μεταλλική Βάση τ.
RAPESCO 865-P
Περφορατέρ τ. SAX288 (τεµάχιο)
Καρφίτσες Ατσάλινες (κουτί)
Γόµµα - κόλλα τ. UHU N 12
Γόµµα - κόλλα τ. UHU stic

τεµάχια

10

τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια

10
500
600
200
200
400
20

τεµάχια

150

τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια

100
150
10

τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια

50
100
100

τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια

3
50
10
150

τεµάχια

100

τεµάχια

1800

τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια

1.220
1500
500
5000
1000
500
5000

τεµάχια

300

τεµάχια

500

τεµάχια

200

τεµάχια

15000

τεµάχια
τεµάχια

2000
2000

Ντοσιέ- έλασµα ∆ιαφανές (διάφορα χρώµατα)
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Φάκελοι (Κλασέρ Πλαστικοί) Χρωµατιστοί 8/32 –
4/32
Φάκελοι (Απλοί) τ. ΝΟΡΜΑ (διάφορα χρώµατα)
Φάκελοι (µε έλασµα)
Φάκελοι (µε αυτιά)
Φάκελοι (µε κορδόνι) 25 χ 35
Φάκελοι (µε κορδόνι) 30 χ 40
Φάκελοι µε λάστιχο (πλαστικοποιηµένοι)
Φάκελοι κουτιά λάστιχο (ράχη : 2 cm ) ∆ιάφορα
Χρώµατα
Φάκελοι κουτιά λάστιχο (ράχη : 4 cm )
»
»
Φάκελοι κουτιά λάστιχο (ράχη : 8 cm )
»
»
Φάκελοι εγγράφων Νο 123 (Αυτοκόλλητο) 11,4 χ
23,5
Φάκελοι εγγράφων Νο 133 (Αυτοκόλλητο) 12 χ
29,5
Φάκελοι Αυτοκόλλητοι Άσπροι 26 χ 35

38

59 Φάκελοι Κίτρινοι (Σακκούλα - Αυτοκόλ.) 17 χ 23
60 Φάκελοι Κίτρινοι (Σακκούλα - Αυτοκόλ.) 23 χ 32
61 Φάκελοι Κίτρινοι (Σακκούλα - Αυτοκόλ.) 30 χ 40
Κόλλες Αναφοράς Αρίγωτο 1500 πακέτο 400
62 φύλλων
Κόλλες Αναφοράς
ριγέ
1501 πακέτο 400
63 φύλλων
Κόλλες Αναφοράς Κατριγέ 1502 πακέτο 400
64 φύλλων
65 Καρµπόν Χειρός (Α4) πάκο 100 φύλλων
100 φύλλων
66 Πρωτόκολλα 20 χ 30
300 φύλλων
67 Πρωτόκολλα 25 χ 35
500 φύλλων
68 Πρωτόκολλα 25 χ 35
69 Βιβλίο ∆ιεκπεραίωσης εγγράφων 50 φύλλων
70 Βιβλία 50 φύλλων διαστάσεων 20 χ 30
71 Βιβλία 100 φύλλων διαστάσεων 20 χ 30
72 Βιβλία 150 φύλλων διαστάσεων 20 χ 30
73 Βιβλία 200 φύλλων διαστάσεων 20 χ 30
74 Βιβλία 300 φύλλων διαστάσεων 20 χ 30
75 Ψαλίδι Γραφείου 15 cm
76 Χαρτοκόπτης (µεγάλος)
77 Χαρτοταινία Αριθµοµηχανής Ν 57 (τεµάχιο)
78 Χαρτί Σηµειώσεων (σε σχήµα Κύβου - απλό)
Αυτοκόλλητα Σηµειώσεων (κίτρινα-Post it) 50 x 40
79 (συσκευασία 3 τεµαχίων)
Αυτοκόλλητα Σηµειώσεων (κίτρινα-Post it) 75 x 75
80 (συσκευασία 1 τεµαχίου)
Αυτοκόλλητα Σηµειώσεων (κίτρινα-Post it) 100 x
81 75 (συσκευασία 1 τεµαχίου)
Αυτοκόλλητες Ετικέτες Χειρός
(Πάκο 40 Φ)
82 διάφορες διαστάσεις
Χαρτί Μηχανογραφήσεως
Α4
µονό
(2000
83 φύλλα)
Χαρτί Μηχανογραφήσεως Α4 λευκό διπλό (1000
84 φύλλα)
Χαρτί Φωτοτυπικού Α4 80 γραµµαρίων 210 χ 297
85 Multi Copy πάκο των 500 φύλλων
Χαρτί Φωτοτυπικού A3 80 γραµµαρίων 297 χ 420
86 Multi Copy πάκο, 500 φύλλων
87 ∆ιαφάνειες (σχήµα Π)
88 ∆ιαφάνειες (σχήµα Γ)
89 ∆ιαφάνειες για Κλασέρ (Τρύπα)
90 Χάρακας 30 cm
91 Χάρακας 40 cm
Λάστιχα
ψιλά
Νο 10
(συσκευασία 50
92 γραµµαρίων)
93 Λάστιχα (φαρδιά 6 mm)

τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια

2000
5000
2000

τεµάχια

5

τεµάχια

5

τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια

5
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100
70
180
500

τεµάχια

300

τεµάχια

200

τεµάχια

200

τεµάχια

130

τεµάχια

10

τεµάχια

10

τεµάχια

6000

τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια

100
500
1000
5000
20
10

τεµάχιο
κιλό

50
5
39

94
95
96
97
98

Σπάγκος (κουβάρι - πλαστικό - µέτριο)
Ηµερολόγιο (επιτραπέζιο)
Ηµερολόγιο (σπιράλ 14 Χ 21) ηµερήσιο
Φωτοτυπίες (ξηρογραφίες) τιµή ανά τ.µ.
Φωτοτυπίες διαφάνεια τιµή ανά τ.µ

τεµάχιο
τεµάχια
τεµάχια
τ.µ.
τ.µ.

10
200
50
1000 τ.µ
1000τ.µ.

Στις ποσότητες µπορεί να γίνουν αυξοµειώσεις ανάλογα µε τις ανάγκες
των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Α.Φ.Μ. – ∆.Ο.Υ.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ.
ΠΟΛΗ
ΝΟΜΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ / Ε-MAIL

Ηµεροµηνία: ………………

Για τον υποψήφιο Ανάδοχο

Σφραγίδα / Υπογραφή

Ονοµατεπώνυµο
Νοµίµου Εκπροσώπου

A. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ, ΦΑΞ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ

Α/
Α

Κατηγορία

Μηχάνηµα

Αναλώσιµα

Ποσότη
Τα/τεµ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ
Σ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
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ΣΥΝΟ
ΛΟ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α
.

1

Φωτοτυπικό

SHARP AR-5623N

Τύπου MX-235GT

24

2

Φωτοτυπικό

KYOCERA KM-1635

Τύπου TK-410

12

3

Φωτοτυπικό

KYOCERA KM-2530

Τύπου KYOCERA TK-2530
(370AB000),

24

4

Φωτοτυπικό

Τύπου KYOCERA MITA KM-1505 toner

12

5

Φωτοτυπικό

6

Φωτοτυπικό

KYOCERA MITA
KM-1505
CANON
IMAGERUNNER
2525
TA Triumph Adler
DC 2230

7

Φωτοτυπικό

PANASONIC
WORKIO 2010

8

Φωτοτυπικό

KYOCERA KM-1620

9

Φωτοτυπικό

KYOCERA KM-5050

10

Φωτοτυπικό

11

Φωτοτυπικό

12

Φωτοτυπικό

13

Φαξ

14

Φαξ

15

Φαξ

16

Φαξ

17

Φαξ

18

Φαξ

19

Φαξ

20

21

22

23
24

Φαξπολυµηχάνη
µα
Φαξ πολυµηχάνη
µα
Φαξ πολυµηχάνη
µα
ΦαξΠολυµηχάνη
µα
Φαξ-

RICOH INFOTEC
4201 MF
TA Triumph Adler
DC-2328
ImageRUNNER
2525 n
PANASONIC KXFL421
Kyocera Ecosys FS1320MFP
SAGEMCOM MF
4565
SAMSUNG INKJET
FAX SF-340
PANASONIC KXFP205
SAMSUNG LASER
FAX SF-570
HP OFFICEJET
4500 all in one
HP OFFICEJET
4255 ALL-IN-ONE

Τύπου C-EXV33 (2785B002AA)

Τύπου Copy kid DC 2230 (613010015)
Τύπου Panasonic Workio
DP2010E/1810P Toner Bottle Toner ,
10K yield Per Unit
(DQ-TU10C-PU)
Τύπου KYOCERA TK-410
Τύπου KYOCERA TK-717

12
12

12

24
12

Τύπου Ricoh Infotec 4201 MF black
(Ricoh-Type 20D)

12

Τύπου Copy kid DC-2228-2328

12

Τύπου GRP-35 Toner

12

Τύπου KX-FAT88

12

Τύπου TK-1115

12

Τύπου CTR356

12

Τύπου Samsung M40

12

µελανοταινία

12

Τύπου Samsung KX-FA91

12

1. Τύπου HP 901XL black (CC654AE)
2. Τύπου HP 901 Tri-color (CC656A)

1) 12
2) 6

1.ΤύπουHP 56 black (C6656AE)
2.ΤύπουHP 28 tri-color (C8728AN)

1) 24
2) 10

HP laser jet pro MFP
M127fn

Τύπου HP 83A (CF283A)

12

Kyocera EcoSYS
FS-1325 MFB

Τύπου KYOCERA TK-1125

12

PANASONIC KXMB771

Τύπου Panasonic KXFAT92

HP OFFICEJET

Τύπου HP 22 Ink Cartridge -

36
12
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26

Πολυµηχάνη
µα
ΦαξΠολυµηχάνη
µα
Εκτυπωτής

27

Εκτυπωτής

28

Εκτυπωτής

29

Εκτυπωτής

30
31

Εκτυπωτής
Εκτυπωτής

32

Εκτυπωτής

33

Εκτυπωτής

25

4355 ALL-IN-ONE

(C9352AE)

Samsung SL-M2675

MLT-D116L
12

EPSON EPL-N2750
Samsung ML-2850D
(2 µηχανηµ)
HP LASERJET 1022
(13 µηχαν)
HP LASERJET
2300L
LEXMARK E240
Samsung M2825ND
Samsung SLM2070F
HP DESKJET 1280

34

Εκτυπωτής

OKI B411dn

35

Εκτυπωτής

SAMSUNG ML-1640

36

Εκτυπωτής

HP DESKJET 5550

37

Εκτυπωτής

38

Εκτυπωτής

39

Εκτυπωτής

40

Εκτυπωτής

41

Εκτυπωτής

SAMSUNG ML
2950NDR
HP Laserjet 1018
HP LASERJET
1320n
HP LASERJET 1150

Kyocera Ecosys
P6021cdn

42

Εκτυπωτής

HP Color Laserjet
2605

43

Εκτυπωτής

HP LASERJET 1020

44

Εκτυπωτής

HP Laserjet 1010

45

Εκτυπωτής

HP COLOR
LASERJET
CP1515n

46

Εκτυπωτής

HP PSC 1410

Τύπου C13S051068 Black Toner

12

Τύπου Samsung S051068 black toner

24

Τύπου HP 12A Black (Q2612A)

130

Τύπου HP 10A (Q2610A)

12

Τύπου 24015SA
Τύπου Samsung 116L (MLT-116L)
Τύπου Samsung 111S Black Toner
(MLT-D111S/ELS)

12
42

1. Τύπου HP 45 black (51645AE)
2. Τύπου HP 78 (tricolor)
Τύπου Original Black Toner cartridge
(45807102)
Τύπου MLT-D108S
1. Τύπου HP 56 black (C6656AE)
2. Τύπου HP 57 tri-color (C6657GE)

12
1) 20
2) 8
12
12
1) 12
2) 12

Τύπου 103 (MLT-D103S)

120

Τύπου HP 12A (Q2612A )

32

Τύπου HP 49A (Q5949A)

12

Τύπου HP 24A Black (Q2624A)
Τύπου:
1. Kyocera TK580K black
2. Kyocera TK580C cyan
3. Kyocera TK580M magenta
4. Kyocera TK580Y yellow

12

Τύπου:
1. HP 124A Black (Q6000A)
2. HP 124A Cyan (Q6001A)
3. HP 124A Magenta (Q6003A)
4. HP 124A Yellow (Q6002A)
ισοδύναµα/συµβατά
Τύπου HP 12A (Q2612A
Τύπου HP 12A (Q2612A)
(4 χρώµατα )Τύπου:
1. HP 125A black (CB540A)
2. HP 125A cyan (CB541A)
3. HP 125A magenta (CB543A)
4. HP 125A yellow (CB542A)
1. ΤύπουHP 21 black (C9351AE)
2. ΤύπουHP 22 tricolor (C9352AE)

1) 12
2) 4
3) 4
4) 4

1) 12
2) 4
3) 4
4) 4
12
12
1)
2)
3)
4)

12
12
12
12

1) 12
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2) 12
(4 χρώµατα )Τύπου:
47

Εκτυπωτής

HP BUSINESS
INKJET 2800

48

Εκτυπωτής

Samsung ML-2010
PR

49

Εκτυπωτής

HP Deskjet 840c

50

Εκτυπωτής

51

Εκτυπωτής

52

Εκτυπωτής

53

Εκτυπωτής

54

Εκτυπωτής

55

Εκτυπωτής

EPSON PLQ-22

Εκτυπωτής

HP OFFICEJET
7500A WIDE
FORMAT

56

SAMSUNG XPRESS
M2022
Kyocera mita ecosys
FS-9500DN
KYOCERA ecosys
FS-2020D
HP PHOTOSMART
7760
LEXMARK E260dn

1. HP 10 black (C4844AE)
2. HP 11 yellow (C4838AE)
3. HP 11 magenta (C4837AE)
4. HP 11 cyan (C4836AE)
Τύπου Samsung 119S Black (MLTD119S)
1.ΤύπουHP 15 black (C6615NE)
2.ΤύπουHP 17 tri-color (C6625AE)
Τύπου Samsung 111S (MLTD111S/ELS)
Τύπου Kyocera/Mita
TK-70 (370AC010)
Τύπου KYOCERA TK-340
(1T02J00EU0)
1. ΤύπουHP 56 black (C6656AE)
2.ΤύπουHP 57 tri-color (C6657GE)

Εκτυπωτής

58

Εκτυπωτής

59

Εκτυπωτής

60

Εκτυπωτής

61

Εκτυπωτής

62

Εκτυπωτής

63

Εκτυπωτής

64

Εκτυπωτής

65

Εκτυπωτής

66

Εκτυπωτής

67

Εκτυπωτής

HP DESKJET 1220c

CANON S530D

COMPUPRINT MDP
30 FB
LEXMARK MS310s
HP LASERJET
P1005
KYOCERA ECOSYS
FS-1320d
EPSON EPL-6200
COMPUPRINT 4/43
(BULL)
KYOCERA LP4228
KYOCERA FS2020D
OKI C5650

12
12
12
12
30

1) 12
2) 4
12
12
12
1) 12
2) 4

Τύπου E260A21A

20

Μελανοταινία (τ. S015339)
Τύπου:
1. HP 920 black (CD971AE)

12

2. HP 920XL cyan (CD972AE)
3. HP 920XL magenta (CD973AE)
4. HP 920XL yellow (CD974AE)

57

1)
2)
3)
4)

1.ΤύπουHP 45 Black (51645AE)
2. Τύπου HP 78 tri-color (C6578DE)
Τύπου:
1. Canon BCI-3eBK Black
2. Canon BCI-3eC Cyan
3. Canon BCI-3eM Magenta
4. Canon BCI-3eY Yellow

1) 12
2) 4
3) 4
4) 4
1) 40
2) 12
1) 12
2) 4
3) 4
4) 4

Μελανοταινία

30

Τύπου Lexmark 501 (50F1000)
Τύπου HP 35A (CB435A)

12
12

Τύπου Kyocera TK-170

12

Τύπου Epson S050166,

12

Μελανοταινία

12

Τύπου Triumph Adler Toner Kit LP4230
/ LP4228 (4422810015)

12

Τύπου TONER KIT TK-340
43872305 (κίτρινο)
43865708 (µαύρο)

48
12

44

68
69

Εκτυπωτής

LEXMARK E360D

43872307 (Κυανό)
43872306 (µατζέντα)
260A11E

Εκτυπωτής

Samsung M2625D

MLT-D116L

Εκτυπωτής

HP DesignJet T120

CZ129A NO.711 Black
CZ131A NO.711 Magenta
CZ132A NO.711 Yellow
CZ130A NO.711 Cyan

70

71

72

Εκτυπωτής

Πολυµηχάνη
µα

HP Photosmart
C3180

Τύπου:

1) 20

1.HP 338 (C8765EE)
2.HP 342 C9361EE)

2) 20

KYOCERA FS1016MFP

74

Πολυµηχάνη
µα

HP PHOTOSMART
C4480 all-in-one

Πολυµηχάνη
µα
Πολυµηχάνη
µα

HP LASERJET
M1005 MFP
ΟΚΙ ΜΒ451

B401 BLACK (44992401)

CD-R
DVD-R
FLASH MEMORY
FLASH MEMORY

(συσκευασία 25 τεµαχίων)
(συσκευασία 25 τεµαχίων)
USB 8 GB
USB 16 GB

77
78
79
80

12

1T02F80EU0

Πολυµηχάνη
µα

76

12

Kyocera Ecosys FS2000d

73

75

12

24

Τύπου Kyocera TK-112,

12

Τύπου;

1) 12

1. HP 350 blackCB335EE)
2. HP 351 tri-color HPCB337EE)

2) 8

Τύπου HP 12A (Q2612A),

12

2
2
30
30
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
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Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Α/
Α

ΕΙ∆Η ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Στυλό τ. PILOT «BPS-GP (1.0)»
∆ΙΑΦΟΡΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ
Στυλό τ. PILOT «BPS-GP (0.7)»
∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
Μολύβια τ. FABER-CASTELL ( 2=Β )
Γοµολάστιχα τ. PELEKAN BR 40 δίχρωµη
Μαρκαδόροι Ανεξίτηλης µελάνης τ. STAEDLER
∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
Μαρκαδόροι Χονδρής γραφής LIBERTY-MARKER
∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
Μαρκαδόροι Λεπτής γραφής τ. PILOT «G-TEC-C4
(0.4)» ∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
Μαρκαδόροι Υπογραµµίσεως τ. PELIKAN
διάφορα χρώµατα
Ταµπόν τ. HORSE N 1
Ταµπόν τ. HORSE N 2
Ταµπόν τ. HORSE N 3
Ταµπόν τ. HORSE N 4
Μελάνη σφραγίδος τ. HORSE
Πινέζες (κουτί)
Ξύστρα Μεταλλική
∆ιορθωτικά τ. BLANCO 1620/2 σέτ RELIKAN
∆ιορθωτικά τ. BLANCO ROLLER 975 4,2 mm
Αποσυραπτική τ. TOΠ
Συραπτική τ. LION No 10
Συραπτική τ. PARVA
Συραπτική τ. PRIMULA 12
Συραπτική τ. RAPESCO 39 Μεγάλη
Ελάσµατα (σύρµατα) Συραπτικού Νο 23/8 (κουτί)
Ελάσµατα (σύρµατα) Συραπτικού Νο 23/12
(κουτί)
Ελάσµατα (σύρµατα) Συραπτικού Νο 23/15
(κουτί)
Ελάσµατα (σύρµατα) Συραπτικού Νο 23/17
(κουτί)
Ελάσµατα (σύρµατα) Συραπτικών Ν64 (κουτί)
Ελάσµατα (σύρµατα) Συραπτικών 24/6 (κουτί)
Ελάσµατα (σύρµατα) Συραπτικών Ν10 (κουτί)

Μονάδα
µέτρησης

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΑΝΑ
ΕΙ∆ΟΣ

τεµάχια

2.040

τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια

2.040
100
50

τεµάχια

500

τεµάχια

300

τεµάχια

300

τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια

300
10
5
5
5
50
5
20
50
1000
10
10
50
30
2
10

τεµάχια

10

τεµάχια

10

τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια

10
500
600
200

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆
ΟΣ
(ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.)
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ΣΥΝΟΛ
Ο ΜΕ
Φ.Π.Α.

30 Συνδετήρες εγγράφων Νo 3 κουτί 100 τεµαχίων
31 Συνδετήρες εγγράφων Νo 4 κουτί 50 τεµαχίων
32 Συνδετήρες εγγράφων E350 κουτί 100 τεµαχίων
Binber Clips (για όγκους που δεν συρράπτονται)
33 Νο BC-30 (κουτί)
Binber Clips (για όγκους που δεν συρράπτονται)
34 Νο BC-50 (κουτί)
35 Κολλητική Ταινία Σελοτέϊπ 12 χ 33 (κουτί)
36 Βάση για κολλητική ταινία (τ. Scotch C 38 )
Κολλητική Ταινία για ριζόχαρτο (τ. Scotch – magic
37 tape)
38 Κολλητική Ταινία Σελοτέϊπ 19 χ 33
39 Κολλητική Ταινία (δεµάτων - καφέ) 5 εκατοστών
Περφορατέρ
µεγάλο Μεταλλική Βάση τ.
40 RAPESCO 865-P
41 Περφορατέρ τ. SAX288 (τεµάχιο)
42 Καρφίτσες Ατσάλινες (κουτί)
43 Γόµµα - κόλλα τ. UHU N 12
Γόµµα - κόλλα τ. UHU stic
44
Ντοσιέ- έλασµα ∆ιαφανές (διάφορα χρώµατα)
45
Φάκελοι (Κλασέρ Πλαστικοί) Χρωµατιστοί 8/32 –
46 4/32
47 Φάκελοι (Απλοί) τ. ΝΟΡΜΑ (διάφορα χρώµατα)
48 Φάκελοι (µε έλασµα)
49 Φάκελοι (µε αυτιά)
50 Φάκελοι (µε κορδόνι) 25 χ 35
51 Φάκελοι (µε κορδόνι) 30 χ 40
52 Φάκελοι µε λάστιχο (πλαστικοποιηµένοι)
Φάκελοι κουτιά λάστιχο (ράχη : 2 cm ) ∆ιάφορα
53 Χρώµατα
Φάκελοι κουτιά λάστιχο (ράχη : 4 cm )
»
54 »
Φάκελοι κουτιά λάστιχο (ράχη : 8 cm )
»
55 »
Φάκελοι εγγράφων Νο 123 (Αυτοκόλλητο) 11,4 χ
56 23,5
Φάκελοι εγγράφων Νο 133 (Αυτοκόλλητο) 12 χ
57 29,5
58 Φάκελοι Αυτοκόλλητοι Άσπροι 26 χ 35
59 Φάκελοι Κίτρινοι (Σακκούλα - Αυτοκόλ.) 17 χ 23
60 Φάκελοι Κίτρινοι (Σακκούλα - Αυτοκόλ.) 23 χ 32
61 Φάκελοι Κίτρινοι (Σακκούλα - Αυτοκόλ.) 30 χ 40
Κόλλες Αναφοράς Αρίγωτο 1500 πακέτο 400
62 φύλλων
Κόλλες Αναφοράς
ριγέ
1501 πακέτο 400
63 φύλλων

τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια

200
400
20

τεµάχια

150

τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια

100
150
10

τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια

50
100
100

τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια

3
50
10
150

τεµάχια

100

τεµάχια

1800

τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια

1.220
1500
500
5000
1000
500
5000

τεµάχια

300

τεµάχια

500

τεµάχια

200

τεµάχια

15000

τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια

2000
2000
2000
5000
2000

τεµάχια

5

τεµάχια

5
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Κόλλες Αναφοράς Κατριγέ 1502 πακέτο 400
φύλλων
Καρµπόν Χειρός (Α4) πάκο 100 φύλλων
Πρωτόκολλα 20 χ 30
100 φύλλων
Πρωτόκολλα 25 χ 35
300 φύλλων
Πρωτόκολλα 25 χ 35
500 φύλλων
Βιβλίο ∆ιεκπεραίωσης εγγράφων 50 φύλλων
Βιβλία 50 φύλλων διαστάσεων 20 χ 30
Βιβλία 100 φύλλων διαστάσεων 20 χ 30
Βιβλία 150 φύλλων διαστάσεων 20 χ 30
Βιβλία 200 φύλλων διαστάσεων 20 χ 30
Βιβλία 300 φύλλων διαστάσεων 20 χ 30
Ψαλίδι Γραφείου 15 cm
Χαρτοκόπτης (µεγάλος)
Χαρτοταινία Αριθµοµηχανής Ν 57 (τεµάχιο)
Χαρτί Σηµειώσεων (σε σχήµα Κύβου - απλό)
Αυτοκόλλητα Σηµειώσεων (κίτρινα-Post it) 50 x 40
(συσκευασία 3 τεµαχίων)
Αυτοκόλλητα Σηµειώσεων (κίτρινα-Post it) 75 x 75
(συσκευασία 1 τεµαχίου)
Αυτοκόλλητα Σηµειώσεων (κίτρινα-Post it) 100 x
75 (συσκευασία 1 τεµαχίου)
Αυτοκόλλητες Ετικέτες Χειρός
(Πάκο 40 Φ)
διάφορες διαστάσεις
Χαρτί Μηχανογραφήσεως
Α4
µονό
(2000
φύλλα)
Χαρτί Μηχανογραφήσεως Α4 λευκό διπλό (1000
φύλλα)
Χαρτί Φωτοτυπικού Α4 80 γραµµαρίων 210 χ 297
Multi Copy πάκο των 500 φύλλων
Χαρτί Φωτοτυπικού A3 80 γραµµαρίων 297 χ 420
Multi Copy πάκο, 500 φύλλων
∆ιαφάνειες (σχήµα Π)
∆ιαφάνειες (σχήµα Γ)
∆ιαφάνειες για Κλασέρ (Τρύπα)
Χάρακας 30 cm
Χάρακας 40 cm
Λάστιχα
ψιλά
Νο 10
(συσκευασία 50
γραµµαρίων)
Λάστιχα (φαρδιά 6 mm)
Σπάγκος (κουβάρι - πλαστικό - µέτριο)
Ηµερολόγιο (επιτραπέζιο)
Ηµερολόγιο (σπιράλ 14 Χ 21) ηµερήσιο
Φωτοτυπίες (ξηρογραφίες) τιµή ανά τ.µ.
Φωτοτυπίες διαφάνεια τιµή ανά τ.µ

τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια

5
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100
70
180
500

τεµάχια

300

τεµάχια

200

τεµάχια

200

τεµάχια

130

τεµάχια

10

τεµάχια

10

τεµάχια

6000

τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια

100
500
1000
5000
20
10

τεµάχιο
κιλό
τεµάχιο
τεµάχια
τεµάχια
τ.µ.
τ.µ.

50
5
10
200
50
1000 τ.µ
1000τ.µ.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
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Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
1-.Οι Πίνακες πρέπει να συµπληρωθούν πλήρως, για όλα δηλαδή τα είδη που
περιλαµβάνονται σ' αυτούς. Προσφορά που δεν θα περιέχει τιµές για όλα τα
περιλαµβανόµενα στον Πίνακα είδη, θεωρείται άκυρη.
2-.Οι τιµές που θα δοθούν πρέπει να είναι αποκλειστικά για τα είδη τα οποία
αναφέρονται στους Πίνακες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Φλώρινα

- - 2017

Αριθ. Πρωτ.

Ταχ. ∆/νση: ∆ιοικητήριο Πτολεµαίων 1
– 53100 Φλώρινα
Πληροφορίες : Χρήστος Κωνσταντινίδης
Τηλέφωνο : 23850 54504
Fax : 23850 54501

Για την Προµήθεια …………………………………………………. για τις ανάγκες
της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Έτους 2017

Στην Φλώρινα, σήµερα,………….. του µήνα ….…… του έτους 2017, ηµέρα της
εβδοµάδας …………..… αφ’ ενός ο Περιφερειάρχης ∆υτ. Μακεδονίας……….. µε
την παραπάνω ιδιότητά του ενεργώντας, και έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2014) «Ρυθµίσεις για την Τοπική
Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ενσωµάτωση
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/14-4-2014) «Επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
2. Το Π.∆. 146 (ΦΕΚ 239A΄/ 23/12/2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3871/2010
(ΦΕΚ 141/τ.Α/17-08-2010) «Περί ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Ευθύνης».
4. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ).
5. Το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
6. Το αριθ. πρωτ. 8444/168/20-1-2017 αίτηµα έγκρισης δέσµευσης πίστωσης της
∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Φλώρινας.
7. Το αριθ. πρωτ. 32153/1695/24-2-2017 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού –
Οικονοµικού (έδρα) – Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της Π.Ε. Φλώρινας.
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8. H αριθ. 391/14-3-2017 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής Π.∆.Μ. έγκρισης της
δαπάνης ποσού 73.000,00 € για «προµήθεια γραφικής ύλης καθώς και αναλωσίµων
Η/Υ, φωτοτυπικών, φαξ για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Φλώρινας έτους 2017».
9. Το πρωτογενές αίτηµα µε Α∆ΑΜ 17 REQ005949912
10. Η Απόφαση έγκρισης δέσµευσης πίστωσης µε αριθ. πρωτ. 46804/2814/20-3-2017
µε Α/Α 961, ποσού 73.000,00 € για την «προµήθεια γραφικής ύλης καθώς και
αναλωσίµων Η/Υ, φωτοτυπικών, φαξ για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Φλώρινας
έτους 2017».
11. Το εγκεκριµένο αίτηµα µε Α∆ΑΜ 17REQ005986284.
12. Tην µε αριθ. 573/4-4-2017 έγκριση διενέργειας του αναφερόµενου διαγωνισµού
από την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας (Α∆Α:
6Υ5Μ7ΛΨ-Ε0Κ).
13. Τον διαγωνισµό µε αριθ. 1 της ….-….-2017
14. Το Πρακτικό Νο… / 2017 διεξαγωγής του αριθ. …./2017 διαγωνισµού
15. Την απόφαση µε αριθ. …/2017 της Ο.Ε. µε Α∆Α …………….. έγκρισης του
Πρακτικού Νο…/2017 και κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού.
16. Τις Υπηρεσιακές ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας για την προµήθεια αναλωσίµων
υλικών Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, φάξ και Γραφικής Ύλης για το 2017.

και, αφ’ ετέρου, ο……. κάτοικος …………., Α.Φ.Μ. …… ∆ΟΥ Α.∆.Τ……… Α.Τ.
………. Τηλ. …….. καλούµενος στο εξής “Προµηθευτής”, συµφώνησαν,
συνέπραξαν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

Άρθρο 1ο : Είδη & Ποσότητες

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ, ΦΑΞ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ

Α/
Α

1

Κατηγορία

Φωτοτυπικό

Μηχάνηµα

Αναλώσιµα

Ποσότη
Τα/τεµ

SHARP AR-5623N

Τύπου MX-235GT

24

2

Φωτοτυπικό

KYOCERA KM-1635

Τύπου TK-410

12

3

Φωτοτυπικό

KYOCERA KM-2530

Τύπου KYOCERA TK-2530
(370AB000),

24

4

Φωτοτυπικό

Τύπου KYOCERA MITA KM-1505 toner

12

5

Φωτοτυπικό

KYOCERA MITA
KM-1505
CANON
IMAGERUNNER
2525

Τύπου C-EXV33 (2785B002AA)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ
Σ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

12
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ΣΥΝΟ
ΛΟ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α
.

Φωτοτυπικό

TA Triumph Adler
DC 2230

7

Φωτοτυπικό

PANASONIC
WORKIO 2010

8

Φωτοτυπικό

KYOCERA KM-1620

9

Φωτοτυπικό

KYOCERA KM-5050

10

Φωτοτυπικό

11

Φωτοτυπικό

12

Φωτοτυπικό

6

13

Φαξ

14

Φαξ

15

Φαξ

16

Φαξ

17

Φαξ

18

Φαξ

19

Φαξ

26

Φαξπολυµηχάνη
µα
Φαξ πολυµηχάνη
µα
Φαξ πολυµηχάνη
µα
ΦαξΠολυµηχάνη
µα
ΦαξΠολυµηχάνη
µα
ΦαξΠολυµηχάνη
µα
Εκτυπωτής

27

Εκτυπωτής

28

Εκτυπωτής

29

Εκτυπωτής

20

21

22

23

24

25

RICOH INFOTEC
4201 MF
TA Triumph Adler
DC-2328
ImageRUNNER
2525 n
PANASONIC KXFL421
Kyocera Ecosys FS1320MFP
SAGEMCOM MF
4565
SAMSUNG INKJET
FAX SF-340
PANASONIC KXFP205
SAMSUNG LASER
FAX SF-570
HP OFFICEJET
4500 all in one
HP OFFICEJET
4255 ALL-IN-ONE

Τύπου Copy kid DC 2230 (613010015)
Τύπου Panasonic Workio
DP2010E/1810P Toner Bottle Toner ,
10K yield Per Unit
(DQ-TU10C-PU)
Τύπου KYOCERA TK-410
Τύπου KYOCERA TK-717

12

12

24
12

Τύπου Ricoh Infotec 4201 MF black
(Ricoh-Type 20D)

12

Τύπου Copy kid DC-2228-2328

12

Τύπου GRP-35 Toner

12

Τύπου KX-FAT88

12

Τύπου TK-1115

12

Τύπου CTR356

12

Τύπου Samsung M40

12

µελανοταινία

12

Τύπου Samsung KX-FA91

12

1. Τύπου HP 901XL black (CC654AE)
2. Τύπου HP 901 Tri-color (CC656A)

1) 12
2) 6

1.ΤύπουHP 56 black (C6656AE)
2.ΤύπουHP 28 tri-color (C8728AN)

1) 24
2) 10

HP laser jet pro MFP
M127fn

Τύπου HP 83A (CF283A)

12

Kyocera EcoSYS
FS-1325 MFB

Τύπου KYOCERA TK-1125

12

PANASONIC KXMB771

Τύπου Panasonic KXFAT92

HP OFFICEJET
4355 ALL-IN-ONE

Τύπου HP 22 Ink Cartridge (C9352AE)

Samsung SL-M2675

MLT-D116L

36
12

12
EPSON EPL-N2750
Samsung ML-2850D
(2 µηχανηµ)
HP LASERJET 1022
(13 µηχαν)
HP LASERJET

Τύπου C13S051068 Black Toner

12

Τύπου Samsung S051068 black toner

24

Τύπου HP 12A Black (Q2612A)
Τύπου HP 10A (Q2610A)

130
12
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30
31

Εκτυπωτής
Εκτυπωτής

32

Εκτυπωτής

33

Εκτυπωτής

2300L
LEXMARK E240
Samsung M2825ND
Samsung SLM2070F
HP DESKJET 1280

34

Εκτυπωτής

OKI B411dn

35

Εκτυπωτής

SAMSUNG ML-1640

36

Εκτυπωτής

HP DESKJET 5550

37

Εκτυπωτής

38

Εκτυπωτής

39

Εκτυπωτής

40

Εκτυπωτής

41

Εκτυπωτής

SAMSUNG ML
2950NDR
HP Laserjet 1018
HP LASERJET
1320n
HP LASERJET 1150

Kyocera Ecosys
P6021cdn

Τύπου 24015SA
Τύπου Samsung 116L (MLT-116L)
Τύπου Samsung 111S Black Toner
(MLT-D111S/ELS)
1. Τύπου HP 45 black (51645AE)
2. Τύπου HP 78 (tricolor)
Τύπου Original Black Toner cartridge
(45807102)
Τύπου MLT-D108S
1. Τύπου HP 56 black (C6656AE)
2. Τύπου HP 57 tri-color (C6657GE)

12
42
12
1) 20
2) 8
12
12
1) 12
2) 12

Τύπου 103 (MLT-D103S)

120

Τύπου HP 12A (Q2612A )

32

Τύπου HP 49A (Q5949A)

12

Τύπου HP 24A Black (Q2624A)
Τύπου:
1. Kyocera TK580K black
2. Kyocera TK580C cyan
3. Kyocera TK580M magenta
4. Kyocera TK580Y yellow

12

Τύπου:
1. HP 124A Black (Q6000A)
2. HP 124A Cyan (Q6001A)
3. HP 124A Magenta (Q6003A)
4. HP 124A Yellow (Q6002A)
ισοδύναµα/συµβατά
Τύπου HP 12A (Q2612A
Τύπου HP 12A (Q2612A)

42

Εκτυπωτής

HP Color Laserjet
2605

43

Εκτυπωτής

HP LASERJET 1020

44

Εκτυπωτής

HP Laserjet 1010

45

Εκτυπωτής

HP COLOR
LASERJET
CP1515n

(4 χρώµατα )Τύπου:
1. HP 125A black (CB540A)
2. HP 125A cyan (CB541A)
3. HP 125A magenta (CB543A)
4. HP 125A yellow (CB542A)

46

Εκτυπωτής

HP PSC 1410

1. ΤύπουHP 21 black (C9351AE)
2. ΤύπουHP 22 tricolor (C9352AE)

1) 12
2) 4
3) 4
4) 4

1) 12
2) 4
3) 4
4) 4
12
12
1)
2)
3)
4)

12
12
12
12

1) 12
2) 12

(4 χρώµατα )Τύπου:
47

Εκτυπωτής

HP BUSINESS
INKJET 2800

48

Εκτυπωτής

Samsung ML-2010
PR

49

Εκτυπωτής

HP Deskjet 840c

1. HP 10 black (C4844AE)
2. HP 11 yellow (C4838AE)
3. HP 11 magenta (C4837AE)
4. HP 11 cyan (C4836AE)
Τύπου Samsung 119S Black (MLTD119S)
1.ΤύπουHP 15 black (C6615NE)
2.ΤύπουHP 17 tri-color (C6625AE)

1)
2)
3)
4)

12
12
12
12
30

1) 12
2) 4

54

SAMSUNG XPRESS
M2022
Kyocera mita ecosys
FS-9500DN
KYOCERA ecosys
FS-2020D
HP PHOTOSMART
7760
LEXMARK E260dn

Τύπου Samsung 111S (MLTD111S/ELS)
Τύπου Kyocera/Mita
TK-70 (370AC010)
Τύπου KYOCERA TK-340
(1T02J00EU0)
1. ΤύπουHP 56 black (C6656AE)
2.ΤύπουHP 57 tri-color (C6657GE)
Τύπου E260A21A

20

Εκτυπωτής

EPSON PLQ-22

Μελανοταινία (τ. S015339)
Τύπου:
1. HP 920 black (CD971AE)

12

Εκτυπωτής

HP OFFICEJET
7500A WIDE
FORMAT

50

Εκτυπωτής

51

Εκτυπωτής

52

Εκτυπωτής

53

Εκτυπωτής

54

Εκτυπωτής

55

56

2. HP 920XL cyan (CD972AE)
3. HP 920XL magenta (CD973AE)
4. HP 920XL yellow (CD974AE)

57

Εκτυπωτής

58

Εκτυπωτής

59

Εκτυπωτής

60

Εκτυπωτής

61

Εκτυπωτής

62

Εκτυπωτής

63

Εκτυπωτής

64

Εκτυπωτής

65

Εκτυπωτής

66

Εκτυπωτής

HP DESKJET 1220c

CANON S530D

COMPUPRINT MDP
30 FB
LEXMARK MS310s
HP LASERJET
P1005
KYOCERA ECOSYS
FS-1320d
EPSON EPL-6200
COMPUPRINT 4/43
(BULL)
KYOCERA LP4228
KYOCERA FS2020D
OKI C5650

70

12
12
1) 12
2) 4

1) 12
2) 4
3) 4
4) 4
1) 40
2) 12
1) 12
2) 4
3) 4
4) 4

Μελανοταινία

30

Τύπου Lexmark 501 (50F1000)
Τύπου HP 35A (CB435A)

12
12

Τύπου Kyocera TK-170

12

Τύπου Epson S050166,

12

Μελανοταινία

12

Τύπου Triumph Adler Toner Kit LP4230
/ LP4228 (4422810015)

12

Εκτυπωτής

LEXMARK E360D

Εκτυπωτής

Samsung M2625D

MLT-D116L

Εκτυπωτής

HP DesignJet T120

CZ129A NO.711 Black
CZ131A NO.711 Magenta
CZ132A NO.711 Yellow

67

69

Τύπου:
1. Canon BCI-3eBK Black
2. Canon BCI-3eC Cyan
3. Canon BCI-3eM Magenta
4. Canon BCI-3eY Yellow

Τύπου TONER KIT TK-340
43872305 (κίτρινο)
43865708 (µαύρο)
43872307 (Κυανό)
43872306 (µατζέντα)
260A11E

Εκτυπωτής

68

1.ΤύπουHP 45 Black (51645AE)
2. Τύπου HP 78 tri-color (C6578DE)

12

48

12

12
12
12

55

CZ130A NO.711 Cyan

71

72

Εκτυπωτής

Πολυµηχάνη
µα

Kyocera Ecosys FS2000d

1T02F80EU0

HP Photosmart
C3180

Τύπου:

1) 20

1.HP 338 (C8765EE)
2.HP 342 C9361EE)

2) 20

24

73

Πολυµηχάνη
µα

KYOCERA FS1016MFP

74

Πολυµηχάνη
µα

HP PHOTOSMART
C4480 all-in-one

Πολυµηχάνη
µα
Πολυµηχάνη
µα

HP LASERJET
M1005 MFP
ΟΚΙ ΜΒ451

B401 BLACK (44992401)

CD-R
DVD-R
FLASH MEMORY
FLASH MEMORY

(συσκευασία 25 τεµαχίων)
(συσκευασία 25 τεµαχίων)
USB 8 GB
USB 16 GB

75
76
77
78
79
80

Τύπου Kyocera TK-112,

12

Τύπου;

1) 12

1. HP 350 blackCB335EE)
2. HP 351 tri-color HPCB337EE)

2) 8

Τύπου HP 12A (Q2612A),

12

2
2
30
30
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Α/
Α

ΕΙ∆Η ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Στυλό τ. PILOT «BPS-GP (1.0)»
∆ΙΑΦΟΡΑ
1 ΧΡΩΜΑΤΑ
Στυλό τ. PILOT «BPS-GP (0.7)»
2 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
3 Μολύβια τ. FABER-CASTELL ( 2=Β )
4 Γοµολάστιχα τ. PELEKAN BR 40 δίχρωµη
Μαρκαδόροι Ανεξίτηλης µελάνης τ. STAEDLER
5 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
Μαρκαδόροι Χονδρής γραφής LIBERTY-MARKER
6 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
Μαρκαδόροι Λεπτής γραφής τ. PILOT «G-TEC-C4
7 (0.4)» ∆ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

Μονάδα
µέτρησης

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤ
Α ΑΝΑ
ΕΙ∆ΟΣ

τεµάχια

2.040

τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια

2.040
100
50

τεµάχια

500

τεµάχια

300

τεµάχια

300

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆
ΟΣ
(ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.)

56

ΣΥΝΟΛ
Ο ΜΕ
Φ.Π.Α.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Μαρκαδόροι Υπογραµµίσεως τ. PELIKAN
διάφορα χρώµατα
Ταµπόν τ. HORSE N 1
Ταµπόν τ. HORSE N 2
Ταµπόν τ. HORSE N 3
Ταµπόν τ. HORSE N 4
Μελάνη σφραγίδος τ. HORSE
Πινέζες (κουτί)
Ξύστρα Μεταλλική
∆ιορθωτικά τ. BLANCO 1620/2 σέτ RELIKAN
∆ιορθωτικά τ. BLANCO ROLLER 975 4,2 mm
Αποσυραπτική τ. TOΠ
Συραπτική τ. LION No 10
Συραπτική τ. PARVA
Συραπτική τ. PRIMULA 12
Συραπτική τ. RAPESCO 39 Μεγάλη
Ελάσµατα (σύρµατα) Συραπτικού Νο 23/8 (κουτί)
Ελάσµατα (σύρµατα) Συραπτικού Νο 23/12
(κουτί)
Ελάσµατα (σύρµατα) Συραπτικού Νο 23/15
(κουτί)
Ελάσµατα (σύρµατα) Συραπτικού Νο 23/17
(κουτί)
Ελάσµατα (σύρµατα) Συραπτικών Ν64 (κουτί)
Ελάσµατα (σύρµατα) Συραπτικών 24/6 (κουτί)
Ελάσµατα (σύρµατα) Συραπτικών Ν10 (κουτί)
Συνδετήρες εγγράφων Νo 3 κουτί 100 τεµαχίων
Συνδετήρες εγγράφων Νo 4 κουτί 50 τεµαχίων
Συνδετήρες εγγράφων E350 κουτί 100 τεµαχίων
Binber Clips (για όγκους που δεν συρράπτονται)
Νο BC-30 (κουτί)
Binber Clips (για όγκους που δεν συρράπτονται)
Νο BC-50 (κουτί)
Κολλητική Ταινία Σελοτέϊπ 12 χ 33 (κουτί)
Βάση για κολλητική ταινία (τ. Scotch C 38 )
Κολλητική Ταινία για ριζόχαρτο (τ. Scotch – magic
tape)
Κολλητική Ταινία Σελοτέϊπ 19 χ 33
Κολλητική Ταινία (δεµάτων - καφέ) 5 εκατοστών
Περφορατέρ
µεγάλο Μεταλλική Βάση τ.
RAPESCO 865-P
Περφορατέρ τ. SAX288 (τεµάχιο)
Καρφίτσες Ατσάλινες (κουτί)
Γόµµα - κόλλα τ. UHU N 12
Γόµµα - κόλλα τ. UHU stic

τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια

300
10
5
5
5
50
5
20
50
1000
10
10
50
30
2
10

τεµάχια

10

τεµάχια

10

τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια

10
500
600
200
200
400
20

τεµάχια

150

τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια

100
150
10

τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια

50
100
100

τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια

3
50
10
150

τεµάχια

100
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Ντοσιέ- έλασµα ∆ιαφανές (διάφορα χρώµατα)
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Φάκελοι (Κλασέρ Πλαστικοί) Χρωµατιστοί 8/32 –
4/32
Φάκελοι (Απλοί) τ. ΝΟΡΜΑ (διάφορα χρώµατα)
Φάκελοι (µε έλασµα)
Φάκελοι (µε αυτιά)
Φάκελοι (µε κορδόνι) 25 χ 35
Φάκελοι (µε κορδόνι) 30 χ 40
Φάκελοι µε λάστιχο (πλαστικοποιηµένοι)
Φάκελοι κουτιά λάστιχο (ράχη : 2 cm ) ∆ιάφορα
Χρώµατα
Φάκελοι κουτιά λάστιχο (ράχη : 4 cm )
»
»
Φάκελοι κουτιά λάστιχο (ράχη : 8 cm )
»
»
Φάκελοι εγγράφων Νο 123 (Αυτοκόλλητο) 11,4 χ
23,5
Φάκελοι εγγράφων Νο 133 (Αυτοκόλλητο) 12 χ
29,5
Φάκελοι Αυτοκόλλητοι Άσπροι 26 χ 35
Φάκελοι Κίτρινοι (Σακκούλα - Αυτοκόλ.) 17 χ 23
Φάκελοι Κίτρινοι (Σακκούλα - Αυτοκόλ.) 23 χ 32
Φάκελοι Κίτρινοι (Σακκούλα - Αυτοκόλ.) 30 χ 40
Κόλλες Αναφοράς Αρίγωτο 1500 πακέτο 400
φύλλων
Κόλλες Αναφοράς
ριγέ
1501 πακέτο 400
φύλλων
Κόλλες Αναφοράς Κατριγέ 1502 πακέτο 400
φύλλων
Καρµπόν Χειρός (Α4) πάκο 100 φύλλων
Πρωτόκολλα 20 χ 30
100 φύλλων
Πρωτόκολλα 25 χ 35
300 φύλλων
Πρωτόκολλα 25 χ 35
500 φύλλων
Βιβλίο ∆ιεκπεραίωσης εγγράφων 50 φύλλων
Βιβλία 50 φύλλων διαστάσεων 20 χ 30
Βιβλία 100 φύλλων διαστάσεων 20 χ 30
Βιβλία 150 φύλλων διαστάσεων 20 χ 30
Βιβλία 200 φύλλων διαστάσεων 20 χ 30
Βιβλία 300 φύλλων διαστάσεων 20 χ 30
Ψαλίδι Γραφείου 15 cm
Χαρτοκόπτης (µεγάλος)
Χαρτοταινία Αριθµοµηχανής Ν 57 (τεµάχιο)
Χαρτί Σηµειώσεων (σε σχήµα Κύβου - απλό)
Αυτοκόλλητα Σηµειώσεων (κίτρινα-Post it) 50 x 40
(συσκευασία 3 τεµαχίων)
Αυτοκόλλητα Σηµειώσεων (κίτρινα-Post it) 75 x 75

τεµάχια

1800

τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια

1.220
1500
500
5000
1000
500
5000

τεµάχια

300

τεµάχια

500

τεµάχια

200

τεµάχια

15000

τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια

2000
2000
2000
5000
2000

τεµάχια

5

τεµάχια

5

τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια

5
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100
70
180
500

τεµάχια
τεµάχια

300
200
58

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

(συσκευασία 1 τεµαχίου)
Αυτοκόλλητα Σηµειώσεων (κίτρινα-Post it) 100 x
75 (συσκευασία 1 τεµαχίου)
Αυτοκόλλητες Ετικέτες Χειρός
(Πάκο 40 Φ)
διάφορες διαστάσεις
Χαρτί Μηχανογραφήσεως
Α4
µονό
(2000
φύλλα)
Χαρτί Μηχανογραφήσεως Α4 λευκό διπλό (1000
φύλλα)
Χαρτί Φωτοτυπικού Α4 80 γραµµαρίων 210 χ 297
Multi Copy πάκο των 500 φύλλων
Χαρτί Φωτοτυπικού A3 80 γραµµαρίων 297 χ 420
Multi Copy πάκο, 500 φύλλων
∆ιαφάνειες (σχήµα Π)
∆ιαφάνειες (σχήµα Γ)
∆ιαφάνειες για Κλασέρ (Τρύπα)
Χάρακας 30 cm
Χάρακας 40 cm
Λάστιχα
ψιλά
Νο 10
(συσκευασία 50
γραµµαρίων)
Λάστιχα (φαρδιά 6 mm)
Σπάγκος (κουβάρι - πλαστικό - µέτριο)
Ηµερολόγιο (επιτραπέζιο)
Ηµερολόγιο (σπιράλ 14 Χ 21) ηµερήσιο
Φωτοτυπίες (ξηρογραφίες) τιµή ανά τ.µ.
Φωτοτυπίες διαφάνεια τιµή ανά τ.µ

τεµάχια

200

τεµάχια

130

τεµάχια

10

τεµάχια

10

τεµάχια

6000

τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια
τεµάχια

100
500
1000
5000
20
10

τεµάχιο
κιλό
τεµάχιο
τεµάχια
τεµάχια
τ.µ.
τ.µ.

50
5
10
200
50
1000 τ.µ
1000τ.µ.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
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Ο προµηθευτής που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος, υποχρεούται να έχει πάντα στην
Επιχείρηση του τα είδη που αναγράφονται στον πίνακα της προσφοράς.
Όλα τα είδη του πίνακα, θα πρέπει να υπάρχουν σε αριθµό ικανό για την κάλυψη των
αναγκών όλων των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας σε
αναλώσιµα υλικά Η/Υ, Φωτοαντιγραφικών και Φαξ καθώς και Γραφικής ύλης, για το έτος
2017.
Εφόσον παραστεί ανάγκη προµήθειας αναλωσίµων υλικών Η/Υ, Φωτοαντιγραφικών
και Φαξ καθώς και Γραφικής ύλης που δεν προβλέπεται στον Πίνακα ο προµηθευτής
δεσµεύεται να προµηθεύσει την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας µε την παραπάνω
ύλη σε τιµές χαµηλότερες του µέσου όρου της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση η
Π.Ε. Φλώρινας θα προµηθεύεται την παραπάνω ύλη από άλλους προµηθευτές.
Επιπλέον οι ποσότητες οι οποίες αναγράφονται στους κατά περίπτωση πίνακες, των
αναλωσίµων υλικών Η/Υ, Φωτοαντιγραφικών και Φαξ καθώς και Γραφικής ύλης για το
έτος 2017, δεν είναι δεσµευτικές γιατί δεν µπορεί να γίνει ακριβής πρόβλεψη των
κατά περίπτωση αναγκών που θα προκύψουν κατά την διάρκεια του έτους οπότε
µπορούν να αυξοµειώνονται ανάλογα µε τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας
Φλώρινας µέσα στα όρια του συµβατικού ποσού.

Άρθρο 2ο : Τεχνικές Προδιαγραφές
Η ποιότητα και το είδος των αναλωσίµων υλικών Η/Υ, Φωτοαντιγραφικών και Φαξ
καθώς και Γραφικής ύλης θα είναι σύµφωνα µε τις επιθυµίες που θέτει κάθε φορά η
ενδιαφερόµενη Υπηρεσία στον προµηθευτή, µε βάση πάντα τον συνηµµένο πίνακα.
Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι καινούργια και αµεταχείριστα, κατάλληλα για τον
σκοπό που προορίζονται.

Άρθρο 3ο : Τόπος & Χρόνος Παράδοσης
Η προµήθεια των αναλωσίµων υλικών Η/Υ, Φωτοαντιγραφικών και Φαξ καθώς και
Γραφικής ύλης θα γίνεται τµηµατικά, από την Π.Ε. Φλώρινας µέχρι και την
31/12/2017, ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες των επί µέρους Υπηρεσιών της
Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και µε ευθύνη και µέριµνα του αναδόχου προµηθευτή.
Ο ανάδοχος – προµηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης
ποιότητας προµήθεια των υλικών , που συνιστούν το αντικείµενο της παρούσας
σύµβασης.
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται στην έδρα της Υπηρεσίας και αυτός είναι
υποχρεωµένος να το κάνει µέσα σε χρονικό διάστηµα σαράντα οκτώ, (48), ωρών.
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Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν τα υπό προµήθεια υλικά µέσα στα χρονικά
περιθώρια που παρέχονται στον προµηθευτή, του επιβάλλονται µε απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής οι προβλεπόµενες ποινές από το Ν.4412/2016.

Άρθρο 4ο : Τιµή-Κρατήσεις-Πληρωµή
Οι αναφερόµενες στον συνηµµένο Πίνακα της Οικονοµικής Προσφοράς Τιµές, κατά
είδος, ισχύουν ως έχουν στον Πίνακα για όλα το χρονικό διάστηµα της προµήθειας,
ήτοι από την …..- ….. - 2017 µέχρι και την 31/12/2017 και δεν επιδέχονται καµία
απολύτως αύξηση.
Η αξία του κάθε τιµολογίου θα καταβάλλεται στον προµηθευτή- ανάδοχο εντός
χρονικού διαστήµατος τριάντα, (30) ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής του
τιµολογίου από τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
Η εξόφληση του κάθε τιµολογίου θα γίνεται από την ∆/νση ∆ιοικητικού –
Οικονοµικού της Π.Ε. Φλώρινας, µετά την υποβολή σ’ αυτήν του τιµολογίου και
όλων των σχετικών δικαιολογητικών από τις εµπλεκόµενες Υπηρεσίες της
Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
Η πληρωµή στον ανάδοχο θα γίνει τµηµατικά µε την πρόοδο εκτέλεσης των
προµηθειών, υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης προσκόµισης από τον ανάδοχο
των απαιτούµενων από το Νόµο δικαιολογητικών.
Η εξόφληση του τιµολογίου θα γίνει σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
Ν.4270/2014 Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται µε τον προβλεπόµενο φόρο εισοδήµατος.
Η αµοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται επίσης µε:
α) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς
και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης.
β) Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήµου 3%, πλέον εισφοράς
20% υπέρ Ο.Γ.Α..
γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπερ Α.Ε.Π.Π.
δ) Επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. διενεργείται κράτηση τέλους
χαρτοσήµου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α..
Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον Προµηθευτή, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το
∆ηµόσιο και θα αποδίδεται από τον Προµηθευτή.
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Άρθρο 5ο : Τροποποίηση της σύµβασης
Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύµβασης δύναται να γίνει µόνον
εγγράφως.

Άρθρο 6ο : Εκχώρηση εισπρακτέων δικαιωµάτων
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώµατά του που του
απορρέουν από αυτή τη σύµβαση σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο, χωρίς
την προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής που παρέχεται µόνον
εγγράφως.

Άρθρο 7ο : Ποινικές Ρήτρες-Κυρώσεις

Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που
ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή
της Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν
κάθε φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των
χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω
οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στον Νοµό Φλώρινας.

Άρθρο 8ο : Χρόνος εκτέλεσης της σύµβασης

Έναρξη εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης ορίζεται από την - -201…. µέχρι και την
31/12/2017. Η σύµβαση µπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόµη µήνες, µετά την
ηµεροµηνία λήξης της, µετά από συµφωνία και των δύο µερών της σύµβασης δηλαδή
µέχρι και την 28-02-2018.

Άρθρο 9ο : Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
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Σε πίστωση των παραπάνω και για την εγγύηση τήρησης των όρων της σύµβασης, ο
προµηθευτής
κατέθεσε
στην
µε
αριθµό
………εγγυητική
επιστολή
του/της……………….………, ποσού ………….ευρώ.
Η Σύµβαση διέπεται και από τους όρους της αριθ. 1/2017 ∆ιακήρυξης
Η ισχύς της παρούσης δύναται να παραταθεί για δύο (2) επί πλέον µήνες µετά την
λήξη της, µε µονοµερή έγγραφη δήλωση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας προς
τον προµηθευτή, η οποία κοινοποιείται σ’ αυτόν είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν
από την λήξη της σύµβασης.
Ο δεύτερος των συµβαλλόµενων δήλωσε ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους
αυτής της σύµβασης και αναλαµβάνει την προµήθεια.
Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα, αναγνώσθηκε µεγαλοφώνως
στους συµβαλλοµένους από τους οποίους και επιβεβαιώθηκε και στη συνέχεια,
υπογράφεται από αυτούς και παίρνει από ένα αντίτυπο ο καθένας, ενώ δύο αντίτυπα
τίθενται στον σχετικό φάκελο της προµήθειας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Περιφερειάρχης ∆υτ. Μακεδονίας

Ο Προµηθευτής

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ
∆ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ∆)
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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: [Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [.......]
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Πτολεµαίων 1, Φλώρινα, Τ.Κ. 53100]
- Αρµόδιος για πληροφορίες: [Χρήστος Κωνσταντινίδης]
- Τηλέφωνο: [2385054504]
- Ηλ. ταχυδροµείο: [x.konstantinidis@florina.pdm.gov.gr ]
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [www.florina.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του
σχετικού CPV): [……]
- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [……]
- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες: προµήθεια αναλωσίµων υλικών Η/Υ,
Φωτοαντιγραφικών και Φαξ καθώς και Γραφικής ύλης

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [ναι]
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
[……]
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
Απάντηση:
Στοιχεία αναγνώρισης:
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:
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);
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

[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι
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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 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:

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συµµετοχής:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης
από κοινού µε άλλουςv;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους
εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριµένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς β) [……]
φορείς που συµµετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της
γ) [……]
συµµετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τµήµατα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή [ ]
των τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός
φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: 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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Γ: Πληροφορίες σχετικά µε τη στήριξη στις ικανότητες άλλων
ΦΟΡΕΩΝvi
Στήριξη:
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις
[]Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων
προκειµένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο µέρος IV
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥ∆ µε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύµφωνα µε τις ενότητες Α και Β του παρόντος µέρους και σύµφωνα µε το µέρος
ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συµπληρωµένο και
υπογεγραµµένο από τους νοµίµους εκπροσώπους αυτών.
Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαµβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα
είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για
δηµόσιες συµβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει
στη διάθεσή του ο οικονοµικός φορέας για την εκτέλεση της σύµβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονοµικός φορέας, παρακαλείσθε να συµπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύµφωνα µε τα µέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονοµικούς φορείς.
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∆: Πληροφορίες σχετικά µε υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν
στηρίζεται ο οικονοµικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συµπληρώνεται µόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας προτίθεται να
[]Ναι []Όχι
αναθέσει οποιοδήποτε µέρος της σύµβασης
σε τρίτους υπό µορφή υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόµενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύµβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός
φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της
σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης
σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται
στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για
κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού
Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωσηviii·
ix,x

2. δωροδοκία

·

xi

3. απάτη ·
4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές

δραστηριότητεςxii·
5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της

τροµοκρατίαςxiii·
6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxiv.

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του οικονοµικού
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv 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 ναι, αναφέρετεxvii:
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:

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
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
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισµού
(«αυτοκάθαρση»)xix;
Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που
λήφθηκανxx:

εγγράφων):
[……][……][……][……]xviii
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει
[] Ναι [] Όχι
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο
πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
β)[……]
β)[……]
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
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:
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
Εάν ναι, να
αναφερθούν
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
αναφερθούν
λεπτοµερείς
ασφάλισης που οφείλει
λεπτοµερείς
πληροφορίες
συµπεριλαµβανόµενων κατά περίπτωση,
πληροφορίες
[……]
των δεδουλευµένων τόκων ή των
[……]
προστίµων, είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό
διακανονισµό για την καταβολή τους ;xxii
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
εγγράφων): xxiii
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή
επαγγελµατικό παράπτωµα
Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή
Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων
ή επαγγελµατικό παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους
τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού
και εργατικού δικαίουxxiv;
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
[] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxv :
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 περιστάσειςxxvi
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
εγγράφων): [……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµαxxvii;
[.......................]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
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Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας

συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς
µε σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συµφερόντωνxxviii,

λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
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 σύµβασηςxxix;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας
σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη
πληµµέλειαxxx 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:

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την

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

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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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 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;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος
µέρους), ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:

Α: 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
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος
στα σχετικά επαγγελµατικά ή εµπορικά
µητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο
κράτος µέλος εγκατάστασήςxxxi; του:
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο
οικονοµικός φορέας µέλος συγκεκριµένου
οργανισµού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει
τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
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.

Τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα
1) Ο οικονομικός φορέας
θα έχει στη διάθεσή του
όλα όσα αναγράφονται
στον πίνακα των υλικών για
τα οποία συμμετέχει για
την εκτέλεση της
σύμβασης:

Απάντηση:
[……]

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
iii 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.
iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
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vi 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.”
vii 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.
viii 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).
ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
x 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 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).
xi 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.
xii 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.
xiii 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”.
xiv 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 απόφασηςπλαίσιο 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.".

79

xv 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 )
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix 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)
xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα,
κατO εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων
που λήφθηκαν.
xxi 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).
xxii 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
xxiii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxiv
Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας
σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvi

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxvii
Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να
συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxix

Πρβλ άρθρο 48.
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xxx Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται
από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxi
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.
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