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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή σφραγισμένων οικονομικών προσφορών σχετικά με την 

προμήθεια αναλώσιμου υλικού (τόνερ) εκτυπωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των 

αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, για το έτος 2023. 

 

  Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε σφραγισμένη οικονομική προσφορά που αφορά 
στην προμήθεια αναλώσιμου υλικού (τόνερ) εκτυπωτικών μηχανημάτων για την κάλυψη των 
αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, για το έτος 2023, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα υπηρεσιών 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ και σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές – Απαιτήσεις – Πίνακας 
Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

Α. H συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 29.960,00€ πλέον ΦΠΑ 

(24%), ήτοι ποσού 37.150,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 

1281 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023. 

Για την εν λόγω δαπάνη έχει εκδοθεί η υπ.αριθ.:01-04/3191 (ΑΔΑ:ΨΕΚΜ4691Ω2-Α3Ψ)  

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία έχει καταχωρηθεί με α/α 3191 στο βιβλίο 

εγκρίσεων & πληρωμών της Υπηρεσίας και η απόφαση έγκρισης της δαπάνης Δ.Σ. 

816/21/07.03.2023,  ΑΔΑ: ΨΖΝΣ4691Ω2-3Μ2. 

Η Προϋπολογιζόμενη δαπάνη (καθαρό ποσό): 29.960,00€ αναλύεται ανά είδος (CPV) ως 

ακολούθως: 

• περιγραφή είδους: αναλώσιμο υλικό (τόνερ) εκτυπωτικών μηχανημάτων, 

CPV:30125110-5, ποσότητα:214, τύπος: τεμάχια, ποσό: 29.960,00€ (καθαρή αξία), ΦΠΑ 24%, 

ΚΑΕ 1281. 

Β. Η κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την 

15/03/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο σας, είτε να αποσταλούν ταχυδρομικά ή ιδιωτικό ταχυδρομείο 

(courier), στην έδρα της Υπηρεσίας μας (Δ.ΥΠ.Α, Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής 
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Μακεδονίας και Θράκης, Περιγιάλι 2 – Τ.Κ. 65201 – Καβάλα). Οι σφραγισμένες προσφορές 

πρέπει να κατατεθούν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας 

μας. 

 

Γ. Η ισχύς της προσφοράς θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 90 ημέρες και θα πρέπει να 

σφραγίζεται και να υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης.  

• Στην προσφορά επίσης θα πρέπει να αναγράφεται πως ο τρόπος πληρωμής θα είναι 

με πίστωση. 

• Να υποβληθεί Υπεύθυνη δήλωση, του Ν. 1599/1986, χωρίς να είναι απαραίτητη η 

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία του 

Διαγωνισμού καθώς επίσης και ότι ο ανάδοχος έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.   

• Να υποβληθεί το φύλλο συμμόρφωσης του παραρτήματος Ι. 

• Η αμοιβή του Αναδόχου υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις και στην προσφορά θα 

πρέπει να αναφέρεται ο τρόπος πληρωμής, ήτοι πληρωμή άπαξ, μετά από την οριστική 

παραλαβή της σύμβασης. 

• Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών για το διαγωνισμό θα είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής για το σύνολο της 

προμήθειας και σε συνδυασμό με την τήρηση της Τεχνικής Περιγραφής και των προδιαγραφών 

του Παραρτήματος Ι.   

• Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει από τον ανάδοχο στις Υπηρεσίες του 

παραρτήματος, τα δε έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο. 

• Η παράδοση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο μηνών από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης. 

Η αποσφράγιση των σφραγισμένων προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 15/03/2023 ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της Υπηρεσίας μας, από την Υπηρεσία μας. 

Γίνονται αποδεκτές μόνο προσφορές που αναφέρονται στο σύνολο της προμήθειας.        

Δ. Φάκελος οικονομικής προσφοράς που θα περιλαμβάνει: 

• Τη υποβληθεί η συνημμένη στην παρούσα οικονομική προσφορά υπογεγραμμένη 
και σφραγισμένη. 

1. Οι τιμές των Προσφορών  θα εκφράζονται σε Ευρώ (€). Στις τιμές θα περιλαμβάνονται όλες 

οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε  άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

2. H Οικονομική Προσφορά θα   πρέπει να   αναγράφει την τιμή μονάδος του προς προμήθεια 

υλικού καθώς και τη συνολική τιμή της προμήθειας, θα αναγράφεται ολογράφως και 

αριθμητικώς.  

3. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ θα γίνει μέχρι και δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο 

στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι 

ίσο η μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι μικρότερο 

του πέντε.    

4. Οι τιμές που θα δοθούν με την προσφορά είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια της προμήθειας  

και αποκλείεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή αυτών. Προσφορές που θέτουν όρο 

αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες, αποκλείεται δε η υποβολή 

νέας προσφοράς ή η τροποποίηση τβης υποβληθείσας.  

5. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής :  

i. Τιμή μονάδος σε Ευρώ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων ως και κάθε  

άλλη επιβάρυνση, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ . ii. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της 

ανωτέρω τιμής. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός διορθώνεται από την 

Υπηρεσία) . 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4782/2021, πριν την κατακύρωση της 

ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας ο προσωρινός μειοδότης πρέπει να προσκομίσει στην 

Υπηρεσία μας, κατόπιν έγγραφης σχετικής ειδοποίησης:  

Α) Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου 

εκπροσώπου, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου 1 του άρθρου 

73 του Ν.4412/2016,  

Β) Υπεύθυνη Δήλωση, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, 

ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου 

περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα 

με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 23 του Ν. 4782/2021). Γ) Φορολογική 

και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ. 

          

 

 

 
 

                       Η Προϊσταμένη 
της Περ/κής Δ/νσης Ανατολικής 
        Μακεδονίας και Θράκης 

 
 
 
 

           ΠΕΠΠΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 
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                                                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

                        

                                1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια  αναλώσιμου υλικού (toner) εκτυπωτικών 
μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για το έτος 2023. 

Τεχνικές Προδιαγραφές  –  Απαιτήσεις  - Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς  

          TEXNIKEΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   TONER   ΕΚΤΥΠΩΤΗ  LEXMARK   MS  421   dn 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ.  
   

Α.1  

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την 
προμήθεια Τοners με κριτήριο κατακύρωσης 
την χαμηλότερη τιμή.  

Τα ζητούμενα είδη είναι τα παρακάτω:   

Τoner: Lexmark Extra High Yield  (20.000) 

σελίδων ή ισοδύναμο ανακατασκευασμένο 

(20.000 σελίδων). 

   

Α.2  

Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν τη 

συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις της 

Τεχνικής Προδιαγραφής οι οποίες θα 

συμπεριληφθούν ως όροι της σύμβασης που 

θα    υπογραφεί και ενέχουν θέση Υπεύθυνης 

Δήλωσης    

ΝΑΙ   

Β ΓΕΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.     
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Β.1 

Τα προσφερόμενα προϊόντα να είναι    γνήσια 
αντιπροσωπείας  - αυθεντικά προϊόντα των 
κατασκευαστριών εταιρειών των εκτυπωτών   
(original) ή ισοδύναμα. Ως ισοδύναμα προϊόντα 
γίνονται δεκτά μόνο ανακατασκευασμένα 
σύμφωνα με τις   προδιαγραφές DIN 
(DIN33870-1 [μονόχρωμα]) ή ισοδύναμες 
εφόσον  προσκομισθεί με την τεχνική 
προσφορά σχετική βεβαίωση από    
Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης και   όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στην   παράγραφο  
Γ.3 των Ειδικών Χαρακτηριστικών της  

ΝΑΙ   

 

Παρούσας.  
   

Β.2  

Τα γνήσια προϊόντα να είναι καινούργια και 

αμεταχείριστα. Τα ισοδύναμα 

ανακατασκευασμένα σε άριστη κατάσταση. 

ΝΑΙ   

Β.3  

Τα προσφερόμενα ισοδύναμα 

ανακατασκευασμένα προϊόντα θα είναι 

ελεύθερα πατεντών δεν θα προσβάλλουν 

κατοχυρωμένα δικαιώματα του κατασκευαστή 

των γνησίων αναλωσίμων και η κυκλοφορία 

τους θα είναι νόμιμη    εντός των ορίων των 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να 

προσκομιστεί με την τεχνική   προσφορά 

σχετική υπεύθυνη δήλωση του 

κατασκευαστή των   αναλωσίμων. 

ΝΑΙ   

Β.4  

Η παραγωγή, συσκευασία και διακίνηση των 
υπό προμήθεια αναλωσίμων θα πρέπει να 
γίνεται    σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην  
εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. (Νόμος 
2939/01, ΚΥΑ 181504/2016 κλπ). 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να    έχουν στη 

διάθεσή τους όλα τα   απαραίτητα αποδεικτικά 

μέσα και να    τα προσκομίσουν εφ  ’ όσον 

τους ζητηθούν. 

ΝΑΙ   
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B.5  

Τα προσφερόμενα ισοδύναμα προϊόντα να μην 

είναι αναγομωμένα (refilled). 

ΝΑΙ   

Β.6  

Για όλα τα προσφερόμενα αναλώσιμα θα 
πρέπει μέσα στη τεχνική προσφορά να 
υπάρχει έγγραφη βεβαίωση από τον 
κατασκευαστή των αναλωσίμων ή τον 
επίσημο αντιπρόσωπο του στην Ελλάδα 
ότι, «έλαβε γνώση της παρούσας  
Διαγωνιστικής διαδικασίας και αποδέχεται την 

εκτέλεση της σε περίπτωση κατακύρωσης 

στον προσφέροντα πελάτη της». 

ΝΑΙ   

 

Β.7 

Οι κατασκευαστές των προσφερόμενων 

αναλωσίμων θα πρέπει να διαθέτουν 

Πιστοποιητικό   Διαχείρισης Ποιότητας 

σύμφωνα με το ISO 9001 ή ισοδύναμο.  Το 

αναφερόμενο πιστοποιητικό να  

προσκομισθεί με την τεχνική   προσφορά. 

ΝΑΙ   

Β.8  

Οι κατασκευαστές των προσφερόμενων 
αναλωσίμων θα πρέπει να διαθέτουν 
Πιστοποιητικό   Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001  ή 

EMAS ή ισοδύναμο. Το αναφερόμενο 

πιστοποιητικό να   προσκομισθεί με την 

τεχνική   προσφορά.  

ΝΑΙ   

           Γ. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
   





[7] 

 

Γ.1  

Για όσα από τα προσφερόμενα αναλώσιμα 
περιέχουν γραφίτη,    (laser toners), θα πρέπει 
οι προσφέροντες να    δηλώσουν στην τεχνική 
προσφορά   τους τα εξής: "Όλα τα  
προσφερόμενα είδη, που περιέχουν γραφίτη   
(laser toners), διαθέτουν Φύλλα Δεδομένων 

Ασφαλείας - MSDS (MATERIAL SAFETY 
DATA SHEET), όπως περιγράφεται στην  
οδηγία 67/548/EEC της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τις    επικίνδυνες ουσίες.  Τα 
Φύλλα Δεδομένων  Ασφαλείας θα συνοδεύουν 
τα προς     παράδοση είδη τοποθετημένα,   σε 
εμφανές σημείο κάθε συσκευασίας    
μεταφοράς τους (παλέτα ή μεγάλο 
χαρτοκιβώτιο) και θα μπορούν να 
αποσπαστούν από τη    συσκευασία 
μεταφοράς χωρίς να   καταστραφούν." 

Η Επιτροπή Παραλαβής θα βεβαιώσει τα 

ανωτέρω κατά τη μακροσκοπική παραλαβή 

ΝΑΙ   

Γ.2  

Οι κατασκευαστές των ισοδύναμων   ειδών, για 

όσα είδη περιέχουν γραφίτη (laser toners), θα 

πρέπει να  δηλώσουν το είδος του γραφίτη 

που     θα χρησιμοποιήσουν Δεν θα πρέπει να 

είναι κατώτερων προδιαγραφών από του 

κατασκευαστή των αντίστοιχων original και το 

ίδιο  ασφαλές στην χρήση. Απαραίτητη η   

συμμόρφωση της κατασκευάστριας  εταιρίας 

του γραφίτη με τη    REACH – (κανονισμός για 

την καταχώριση, αξιολόγηση,  αδειοδότηση και  

ΝΑΙ   

 

τους  περιορισμούς των χημικών προϊόντων). 

Να προσκομισθεί με την τεχνική    

προσφορά: α) σχετική υπεύθυνη δήλωση του 

κατασκευαστή των ισοδύναμων για όλα τα 

ανωτέρω β) παραπομπή σε σχετικά 

αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. τεχνικό φυλλάδιο, 

παραστατικά αγοράς, ιστοσελίδα κλπ). 
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Γ.3  

Τα ανακατασκευασμένα  toners θα πρέπει να 
έχουν ανακατασκευαστεί σύμφωνα με τα   
πρότυπα DIN33870-1 (μονόχρωμα) ή 
ισοδύναμες προδιαγραφές εφόσον  
προσκομισθεί με την τεχνική προσφορά 
σχετική βεβαίωση από   Ανεξάρτητο Φορέα 
Πιστοποίησης. Να προσκομισθεί με την 
τεχνική προσφορά σχετική βεβαίωση από 
Ανεξάρτητο Φορέα  Πιστοποίησης. 

Τα προϊόντα να φέρουν σχετική ένδειξη 

στη συσκευασία τους. 

 ΝΑΙ   

Γ.4  

Τα toner των προσφερόμενων  

ανακατασκευασμένων αναλωσίμων να έχουν 

χρησιμοποιηθεί μία μόνο φορά και να είναι 

μόνο "VIRGIN ORIGINAL CARTRIDGE". Τα 

ανακατασκευασμένα toners να έχουν 

καινούργιο  ότι χρειάζεται αντικατάσταση,  chip 

κλπ. Να προσκομιστεί με την τεχνική   

προσφορά σχετική βεβαίωση του   

κατασκευαστή. 

 ΝΑΙ   

Γ.5  

Για όλα τα προσφερόμενα αναλώσιμα  θα 
δηλώνεται ο αριθμός των εκτιμώμενων 
σελίδων εκτύπωσης  σύμφωνα με τις 
μεθόδους ISO/IEC19752 για μονόχρωμο    
toner. Επιπλέον για όλα τα προσφερόμενα    

ισοδύναμα ανακατασκευασμένα 

αναλώσιμα, με την τεχνική προσφορά να 

προσκομιστεί αναλυτική αναφορά (test report) 

αναγνωρισμένου  αρμόδιου φορέα (πχ. 

Διπλωματούχος Μηχανολόγος ) των σελίδων 

που τυπώνονται βάσει της ανωτέρω 

αντίστοιχης μεθόδου. Από τα  test report θα 

πρέπει να  προκύπτει ότι ο αριθμός των 

σελίδων     εκτύπωσης δεν είναι 

μικρότερος του    αντίστοιχου γνήσιου 

(original) προϊόντος. 

ΝΑΙ    

 

Γ.6  

Για τα ισοδύναμα αναλώσιμα προϊόντα, να 

υπάρχει τουλάχιστον μια φορά δυνατότητα 

ανακατασκευής τους. Να προσκομιστεί με 

την τεχνική  προσφορά σχετική βεβαίωση 

του κατασκευαστή. 

ΝΑΙ   
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Γ.7  

Εάν τα γνήσια αναλώσιμα παρέχουν 

πληροφορίες μέσω του εκτυπωτή (π.χ. 

ποσοστό αναλωσίμου που υπολείπεται 

ειδοποίηση για χαμηλή, στάθμη κλπ), οι ίδιες 

πληροφορίες θα παρέχονται και από τα 

προσφερόμενα ισοδύναμα προϊόντα. 

ΝΑΙ   

Γ8. 

Τα προσφερόμενα αναλώσιμα θα έχουν 

ημερομηνία λήξης τουλάχιστον  δύο (2) χρόνια 

μετά την ημερομηνία παράδοσης. Εναλλακτικά 

θα πρέπει, να έχουν ημερομηνία παραγωγής ή 

ανακατασκευής το ανώτερο δύο  μήνες πριν 

την ημερομηνία παράδοσης. Τα ανωτέρω 

δεν απαιτούνται για όσα γνήσια προϊόντα δεν 

λήγουν ποτέ (Lifetime) και θα αναφέρονται 

ρητώς στη τεχνική προσφορά. 

ΝΑΙ   

Γ.9 

Εάν το γνήσιο αναλώσιμο φέρει κάλυμμα 

κεφαλής ή ταινία ασφαλείας ή αποστάτη 

μεταξύ blade και drum, τα οποία αφαιρούνται 

πριν τη χρήση τα ίδια να φέρουν και τα  

προσφερόμενα ισοδύναμα προϊόντα. 

ΝΑΙ   

Δ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.  
   

Δ.1  

Κάθε αναλώσιμο θα είναι συσκευασμένο  
αεροστεγώς(προσυσκευασία). Κάθε 
προσυσκευασμένο αναλώσιμο θα τοποθετείται 
εντός χάρτινης σκληρής συσκευασίας 
(εξωτερική συσκευασία ικανής να  
ανταπεξέλθει), χωρίς να καταστραφεί η ίδια και 

το περιεχόμενο της, σε πανελλαδική αποστολή 

εντός ταχυδρομικών σάκων. 

ΝΑΙ   

Δ.2 

Στην εξωτερική συσκευασία θα αναγράφονται 
στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα 
ευκρινώς: 

α) οι τύποι των συσκευών για τους οποίους    

προορίζονται 

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

γ) η ημερομηνία λήξης ή εναλλακτικά η 
ημερομηνία παραγωγής ή ανακατασκευής. Δεν 
απαιτείται για όσα γνήσια προϊόντα δεν λήγουν 
ποτέ (Lifetime) και αναφέρονται ρητώς στη 
τεχνική προσφορά.  

δ) ο τύπος του προσφερόμενου αναλωσίμου 
(πχ. ανακατασκευασμένο-remanufactured 
κλπ).  

ε) ένδειξη περί ανακατασκευής  βάσει 

DIN33870 ή DIN33870-1 σε περίπτωση 

ανακατασκευασμένου. 

   

Ε ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ.  

ΕΛΕΓΧΟΙ 

   

Ε.1  

Μακροσκοπικός Έλεγχος:  

   

Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει σε τυχαία και 
αντιπροσωπευτικά δείγματα, σε ποσοστό 2% 
της παραδοθείσας ποσότητας (στην 
πλησιέστερη ακέραια μονάδα και όχι    
λιγότερο από 2 τεμάχια), την εξακρίβωση της 
συμφωνίας των παραδοθέντων αναλωσίμων 
με τις   απαιτήσεις των παραγράφων Β.2, Γ.3  
(Ένδειξη συσκευασίας ), Γ.8, Δ.1 και Δ.2 

ΝΑΙ   

Ε.2 

Πρακτική δοκιμασία :  

Η Επιτροπή Παραλαβής  θα προβεί στην 
διενέργεια πρακτικής δοκιμασίας των toners, 
για την εξακρίβωση της   ποιότητας 
εκτύπωσης αυτών, σε τυχαία και 
αντιπροσωπευτικά δείγματα, σε ποσοστό 2% 
της παραδοθείσας ποσότητας (στην 
πλησιέστερη ακέραια μονάδα και όχι    
λιγότερο από 2 τεμάχια).  
Συγκεκριμένα η Επιτροπή Παραλαβής, θα 

εκτελέσει εκτυπώσεις στους αντίστοιχους 

εκτυπωτές της Υπηρεσίας. Ο αριθμός των 

σελίδων που θα πρέπει να εκτυπωθεί για το 

κάθε δείγμα     ανέρχεται σε ποσοστό έως  

0,5%  επί του συνολικού αριθμού εκτιμώμενων 

σελίδων εκτύπωσης του εκάστοτε   toner και 

όχι περισσότερες από    100 σελίδες. Οι 

εκτυπώσεις θα εκτελούνται σε κανονική 

ΝΑΙ   
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εκτύπωση και θα πρέπει να περιλαμβάνουν 

κείμενο, διάγραμμα και εικόνα.  

ΣΤ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ.  
   

 

ΣΤ.1  

Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας των 

αναλωσίμων, γνήσιων-original ή 

ανακατασκευασμένων ισοδύναμων, 

τουλάχιστον δύο (2) ετών από την ημερομηνία 

παράδοσης της προμήθειας. 

ΝΑΙ   

ΣΤ.2 

Να παρέχεται εγγύηση άμεσης αντικατάστασης 

ελαττωματικών προϊόντων. 

ΝΑΙ   

 ΣΤ.3  

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν από    την 

υπηρεσία ελαττώματα (πχ. ανομοιόμορφη 

κατανομή μελάνης μη, αναγνώρισή τους από 

το μηχάνημα    κλπ τα οποία έχουν σαν 

αποτέλεσμα)     την αλλοίωση της ποιότητας 

εκτύπωσης (περιοδική ή μη), ο προμηθευτής 

υποχρεούται να αντικαταστήσει τα   

ελαττωματικά είδη που εντοπίστηκαν και 

χρησιμοποιήθηκαν μερικώς,  εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση που 

παρατηρηθεί οποιαδήποτε αλλοίωση 

σύμφωνα με ,  τα παραπάνω σε ποσοστό 

πάνω από, το 10% της συνολικής ποσότητας 

και   για διάστημα δύο   (2) ετών από την  

παραλαβή τους , ο  προμηθευτής υποχρεούται 

να αλλάξει όλη την   υπόλοιπη ποσότητα. 

ΝΑΙ   
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ΣΤ.4  

Σε περίπτωση που προκληθεί οποιαδήποτε 
βλάβη στα υπόλοιπα  εξαρτήματα που έχουν 
συγκεκριμένη   διάρκεια ζωής  (πχ Ιmaging Unit 
διάρκεια 60.000 σελίδες , Fuser Unit κτλ)  σε 
εκτυπωτή της Δ.ΥΠ.Α. εξαιτίας της χρήσης 
γνησίων ή ισοδύναμων αναλωσίμων  (γεγονός 
που θα πιστοποιηθεί από την κατασκευάστρια 
εταιρεία ή την αντιπροσωπεία της ή από 
εξειδικευμένο φορέα συντήρησης των   
μηχανημάτων), ο προμηθευτής θα  αναλάβει 
την πλήρη αποκατάσταση   της βλάβης του 
μηχανήματος και την αποζημίωση της 
χρέωσης του επισκευαστή. 

Ο χρόνος σε περίπτωση αναγγελίας 

βλάβης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2 

εργάσιμες ημέρες . 

ΝΑΙ   

ΣΤ.5  

Ο προμηθευτής ανεξάρτητα αν είναι,    

αντιπρόσωπος ή όχι της κατασκευάστριας 

εταιρίας, να δηλώσει ότι αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να αναζητήσει και να υποδείξει 

άλλη εταιρία η οποία θα συμφωνεί ότι   

αναλαμβάνει αντ΄αυτού τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την ενότητα ΣΤ των  Τεχνικών 

Προδιαγραφών, σε περίπτωση που πάψει να 

υφίσταται ως εταιρία.  

ΝΑΙ   

ΣΤ.6  

Σε περίπτωση  προσφοράς ισοδύναμων   

ανακατασκευασμένων αναλωσίμων 

απαιτείται η υποβολή εγγυητικής  

επιστολής   καλής   λειτουργίας διάρκειας   

2 ετών και αξίας  5% του συμβατικού 

τιμήματος χωρίς ΦΠΑ. 

ΝΑΙ   

ΣΤ.7 Οι παραπάνω όροι των   τεχνικών 

προδιαγραφών είναι  απαράβατοι επί 

ποινή αποκλεισμού. 

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (TONER) ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ LEXMARK MS421dn 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ  

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ  TONER 
(τεμάχια)  

1 ΒΝΣ ΔΡΑΜΑΣ 1 

2 ΒΝΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1 

3 ΒΝΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1 

4 ΒΝΣ ΞΑΝΘΗΣ 1 

5 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ 1 

6 ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 2 

7 ΕΠΑΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ 2 

8 ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 3 

9 ΕΠΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2 

10 ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 1 

11 ΕΠΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 3 

12 ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 1 

13 ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ 1 

14 ΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ 1 

15 ΙΕΚ ΔΡΑΜΑΣ 1 

16 ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ 1 

17 ΙΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 1 

18 ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1 

19 ΚΠΑ2  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 20 

20 ΚΠΑ2 ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗΣ 20 

21 ΚΠΑ2 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 3 

22 ΚΠΑ2 ΔΡΑΜΑΣ 20 

23 ΚΠΑ2 ΕΛΕΥΘ/ΛΗΣ 5 

24 ΚΠΑ2 ΘΑΣΟΥ 3 

25 ΚΠΑ2 ΚΑΒΑΛΑΣ 15 

26 ΚΠΑ2 ΝΙΓΡΙΤΑΣ 3 

27 ΚΠΑ2 ΞΑΝΘΗΣ 15 

28 ΚΠΑ2 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 10 

29 ΚΠΑ2 ΣΑΠΠΩΝ 1 

30 ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ 20 

31 ΚΠΑ2 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 1 

32 ΚΠΑ2 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 3 

33 ΠΔΑΜΘ 50 

 ΣΥΝΟΛΟ 214 τεμ. 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ    

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

α/α   
      

Περιγραφή είδους  

Μονάδα 

μέτρησης  
Συνολική 

ποσότητα  

Τιμή 

μονάδας 

(χωρίς  

ΦΠΑ)  

ΤΙΜΗ ΓΙΑ  

ΤΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

(ΧΩΡΙΣ  

ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ   

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

(ΣΥΜΠ. ΦΠΑ) 

 Κωδικός  

CPV 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ       

1 30125110-5 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ  
(TONER)  
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
LEXMARK MS421dn 

ΤΕΜΑΧΙΟ 214    

    ΣΥΝΟΛΟ     

    ΦΠΑ 24%    

    ΓΕΝΙΚΟ  

ΣΥΝΟΛΟ  
   

 

 

Συνολική τιμή σε ευρώ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ 24% (ολογράφως)   
...................................... 

 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη  επιβάρυνση για 
παράδοση στον τόπο που ορίζει η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
χωρίς ΦΠΑ. 
                                                

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ………      

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ………… 

 

 
      

 

        …………….……………… 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ  &  ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ 

1 ΒΝΣ ΔΡΑΜΑΣ  4 ΧΙΛ. Ε.Ο. ΔΡΑΜΑΣ - ΣΕΡΡΩΝ / 66100 - ΔΡΑΜΑ VNS.DRAMAS@DYPA.GOV.GR ,τηλ.: 25210-46855 

2 ΒΝΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΚΟΥΡΤ ΜΠΕΖΑΝ ΡΩΜΥΛΙ (ΠΑΛΙΑ ΚΑΒΑΛΙΩΤΙΚΑ) / 69100 – ΚΟΜΟΤΗΝΗ VNS.KOMOTINIS@OAED.GR , τηλ.: 25310-28728 

3 ΒΝΣ ΞΑΝΘΗΣ  Γ.ΚΟΝΔΥΛΗ & ΤΥΡΟΛΟΗΣ / 67100 - ΞΑΝΘΗΣ VNS.XANTHIS@DYPA.GOV.GR,    τηλ 25410-29777 

4 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ  ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 158 / 62125 - ΣΕΡΡΕΣ VNS.SERRON@ DYPA.GOV.GR , τηλ.: 23210-38401 

5 ΕΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  4 ΧΙΛ. ΑΛΕΞ/ΛΗΣ - ΠΑΛΑΓΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ) / 68100 - ΑΛΕΞ/ΛΗ EPAS.ALEX@DYPA.GOV.GR  ,  τηλ.: 23210-38401 

6 ΕΠΑΣ ΔΡΑΜΑΣ  7 ΧΙΛ. ΔΡΑΜΑΣ - ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ / 66100 - ΔΡΑΜΑ EPAS.DRAMA@DYPA.GOV.GR ,τηλ.: 25210-81303 

7 ΕΠΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 2 / 65201 - ΚΑΒΑΛΑ  EPAS.KAVALA@DYPA.GOV.GR,   τηλ.: 2510-233544 

8 ΕΠΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ / 69100 – ΚΟΜΟΤΗΝΗ  EPAS.KOMOTINI@DYPA.GOV.GR,     τηλ.: 25310-24918 

9 ΕΠΑΣ ΞΑΝΘΗΣ  ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ 2 / 67100 - ΞΑΝΘΗ EPAS.XANTHI@DYPA.GOV.GR , 25410-62833 

10 ΕΠΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 62 / ΤΚ 68200- ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ  EPAS.ORESTIADA@DYPA.GOV.GR  ,  τηλ.: 25520-24840 

11 ΕΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ  6 ΧΙΛ. ΣΕΡΡΩΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / 62100 - ΛΕΥΚΩΝΑΣ ΣΕΡΡΩΝ  EPAS.SERRES@DYPA.GOV.GR  ,  τηλ.:  23210-90725 

12 ΙΕΚ ΔΡΑΜΑΣ  7 ΧΙΛ. ΔΡΑΜΑΣ - ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ / 66100 - ΔΡΑΜΑ  IEK.DRAMA@DYPA.GOV.GR , τηλ.: 25210-81302 

13 ΙΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ  ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 2 / 65201 - ΚΑΒΑΛΑ  IEK.KAVALA@DYPA.GOV.GR, τηλ.: 2510-839088 

14 ΙΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ / 69100 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ IEK.KOMOTINI@DYPA.GOV.GR , τηλ.:   25310-33033 

15 ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ  ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ 2 / 67100 - ΞΑΝΘΗ IEK.XANTHI@DYPA.GOV.GR , τηλ.: 25410-66990 

16 ΙΕΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 62 / 68200 - ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ  IEK.ORESTIADA@DYPA.GOV.GR,  τηλ.:  25520-24840 

17 ΙΕΚ ΣΕΡΡΩΝ  6 ΧΙΛ. ΣΕΡΡΩΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / 62100 - ΛΕΥΚΩΝΑΣ ΣΕΡΡΩΝ IEK.SERRES@DYPA.GOV.GR,   τηλ.: 23210-50096 

18 ΚΠΑ2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  4 ΧΙΛ. ΑΛΕΞ/ΛΗΣ - ΠΑΛΑΓΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ) / 68100 - ΑΛΕΞ/ΛΗ KPAALEX@DYPA.GOV.GR ,   τηλ.: 25510-84967 

19 ΚΠΑ2 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 26 / 68300 - ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ  TYDIDIMOTIXO@DYPA.GOV.GR ,  τηλ.: 25530-23170 

20 ΚΠΑ2 ΔΡΑΜΑΣ  7 ΧΙΛ. ΔΡΑΜΑΣ - ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ / 66100 – ΔΡΑΜΑ KPADRAMA@DYPA.GOV.GR  ,τηλ.: 25210-36872 

21 ΚΠΑ2 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ  ΔΡΑΜΑΣ 3 / 64100 - ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ TYELEY@DYPA.GOV.GR , τηλ.: 25920-23459 

22 ΚΠΑ2 ΘΑΣΟΥ  Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ / 64004 - ΘΑΣΟΣ TYTHASOS@DYPA.GOV.GR  τηλ.: 25930-23630 

23 ΚΠΑ2 ΚΑΒΑΛΑΣ  ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 2 / 65201 - ΚΑΒΑΛΑ  KPAKAV@DYPA.GOV.GR , τηλ.: 2510-836663 

24 ΚΠΑ2 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ / 69100 - ΚΟΜΟΤΗΝΗ KPAKOMOTINI@DYPA.GOV.GR ,   τηλ.: 25310-33033 

25 ΚΠΑ2 ΝΙΓΡΙΤΑΣ  Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 30 / 62200 - ΝΙΓΡΙΤΑ TYNIGRITA@DYPA.GOV.GR ,   τηλ.:  23220-24777 

26 ΚΠΑ2 ΞΑΝΘΗΣ  ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΩΝ 2 / 67100 - ΞΑΝΘΗ  KPAXANTHI@DYPA.GOV.GR ,  τηλ.: 25410-65302 

27 ΚΠΑ2 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 62 / 68200 – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ KPAOREST@DYPA.GOV.GR,  τηλ.:  25520-28366 

28 ΚΠΑ2 ΣΑΠΠΩΝ  ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ 12 / 69300 - ΣΑΠΕΣ TYSAPES@DYPA.GOV.GR , τηλ.:  25320-22116 

29 ΚΠΑ2 ΣΕΡΡΩΝ  6 ΧΙΛ. ΣΕΡΡΩΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / 62100 - ΛΕΥΚΩΝΑΣ ΣΕΡΡΩΝ KPASERES@DYPA.GOV.GR  , τηλ.: 23210-51713 

30 ΚΠΑ2 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ  ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 56 / 62300 - ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ TYSIDIROKASTRO@DYPA.GOV.GR ,  τηλ.: 23230-23029 

31 ΚΠΑ2 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ  ΖΑΓΟΡΙΟΥ 16 / 64200 - ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ TYXRYSOUPOLI@DYPA.GOV.GR , τηλ.: 25910-25001 

32 ΒΝΣ ΚΑΒΑΛΑΣ   ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ-ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ / 65231 ΚΑΒΑΛΑ VNS.KAVALAS@DYPA.GOV.GR,τηλ.:2510836313-2510839045 

33 ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ  ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 2 / 65201 – ΚΑΒΑΛΑ PROMITHIES.PDAMTH@DYPA.GOV.GR ,τηλ.: 2510-451007 
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