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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Δ/νση: Κοίλα Κοζάνης, ΤΚ 50100 

Τηλ.: +30 2461068232 & 2461068103 

Φαξ: +30 2461039682 

Email: ghaitidis@uowm.gr, kvlachaki@uowm.gr 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  

 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2020 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. Χαϊτίδης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 08-10-2020 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (24610)-39683,68232,68103 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 850 

FAX: +30 24610-39682   

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 501 50-ΚΟΖΑΝΗ 
Ημερομηνία ανάρτησης στο 

ΚΗΜΔΗΣ 
08-10-2020 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών (toner, μελάνες κ.λ.π) για τις ανάγκες 

του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο 

την τιμή για το σύνολο των ειδών της παρούσας 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία: 21-10-2020 

Ημέρα:  Τετάρτη 

Ώρα:  11.00 πμ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ημερομηνία: 21-10-2020 

Ημέρα:  Τετάρτη 

Ώρα:  11.30 πμ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης, Αίθουσα συνεδριάσεων 

πρώην Διοικητηρίου 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας 

του διαγωνισμού. 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 
CPV:  [30125110-5]-Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας 

KAE 
η δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Δυτ. 

Μακεδονίας (έτους 2020 και επόμενων ετών), ΚΑΕ: 1731 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 27.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (22.177,42 € χωρίς ΦΠΑ) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Έως τη συμπλήρωση του ποσού της σύμβασης 

ΑΔΑ: Ω99Ι469Β7Κ-ΡΩΙ
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ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 

ΕΙΔΩΝ 

 Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

 Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών  

 Οι παραπάνω κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό 

τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 

64 Ν.4172/2013) 
φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας 

Παροχή διευκρινήσεων 

σχετικά με τους όρους της 

Διακήρυξης 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, Χαϊτίδης Γεώργιος, 

τηλ. 24610 39683, 68232, 68103, ghaitidis@uowm.gr ή 

kvlachaki@uowm.gr 

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα τις διατάξεις 

που αφορούν: 

 

1. Το Ν.Δ. 496/1974, «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ» (ΦΕΚ 204/1974 Α΄), όπως έχει αντικατασταθεί και 

ισχύει μέχρι σήμερα. 

2. Τις εν ισχύ διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων». 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών 

του Κράτους» 

4. Τις εν ισχύ διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου. 

5. To ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 

6. To N. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 

ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.» (ΦΕΚ Α’ 195/06-09-2011) 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4013/15-9-2011 (ΦΕΚ Α’ 204). 

8. Τον Κανονισμό 1336/2013 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/14/17/ΕΚ2004/18/ΕΚ και 

2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτερα όρια 

εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων  

9. Τις εν ισχύ διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 

δημοσίων συμβάσεων και άλλες διατάξεις” 

10. Την Υ.Α Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)” 

11. Τη με αριθμ. Πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα “Ενημέρωση για το εθνικό 

σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)” 

12. Τις εν ισχύ διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

13. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως ισχύει 

σήμερα.  

και τις αποφάσεις:  

- Την απόφαση Β1/ΠΣ29/05-10-2020 με ΑΔΑ: Ψ9ΥΙ469Β7Κ-9ΨΞ του Πρυτανικού Συμβουλίου του 

Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας περί έγκρισης δαπάνης, διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών 

και τεύχους διακήρυξης για τον εν λόγω διαγωνισμό. 

- Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. 767/07-10-2020 με ΑΔΑ: 6ΜΟΧ469Β7Κ-ΗΟΦ και 

ΑΔΑΜ: 20REQ007444950. 

διενεργεί  
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Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών (toner, 

μελάνες κ.λ.π) για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, 

Γρεβενά και Πτολεμαΐδα» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών. 

 

Συνολικός προϋπολογισμός 22.177,42 ευρώ προ ΦΠΑ, 27.500,00 ευρώ με 24% ΦΠΑ, 

συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως φόρων, κρατήσεων και εξόδων του αναδόχου όπως αναφέρεται 

αναλυτικά στους παρόντες όρους και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ, Δ, E που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 

τους και περιλαμβάνουν τα κάτωθι: 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:  Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:  Τεχνικές Προδιαγραφές – Πίνακες συμμόρφωσης  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:  Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:  Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε:  Υπόδειγμα σύμβασης 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας (έτους 2020 και 

επόμενων ετών), ΚΑΕ: 1731. 

 

CPV:  [30125110-5]-Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωμα αύξησης έως 30% ή μείωσης της ποσότητας έως 

50% κατά την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση 

κατακύρωσης μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τη διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται 

προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της παρούσας, όπου 

θα αναγράφεται και η τιμή μονάδος και η τιμή συνολικής ποσότητας για κάθε είδος. 

Οι παραδόσεις θα γίνονται τμηματικά, κατόπιν παραγγελίας και τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τον 

ανάδοχο. 

 

Άρθρο 1: Δημοσιότητα 

 

Η παρούσα Διακήρυξη συντάχθηκε σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 

Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας (www.uowm.gr), τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το ΚΗΜΔΗΣ. 

 

Άρθρο 2: Παραλαβή Διακήρυξης & Αίτηση - Παροχή Διευκρινίσεων 

 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί παραλαμβάνει δωρεάν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης, (καθώς και τα 

συνημμένα βοηθητικά αρχεία) ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας 

(https://uowm.gr) όπου είναι αναρτημένη η διακήρυξη. 

 

Οι παραλήπτες, θα πρέπει να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία των ενδιαφερομένων εταιριών 

(επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση ghaitidis@uowm.gr ή kvlachaki@uowm.gr, έτσι ώστε το Ίδρυμα να έχει στη διάθεσή του πλήρη 

κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν 
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συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινήσεις. 

 

Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για τον διαγωνισμό, το 

αργότερο 6 μέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές θα παρέχονται εγγράφως 

από την Αναθέτουσα Αρχή, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 

 

Άρθρο 3: Ημερομηνία – Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού 

 

Ο παρών Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 21-10-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ., στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, που βρίσκεται στα Κοίλα Κοζάνης. 

 

Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας 

του Διαγωνισμού, που στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται η «Επιτροπή». 

 

Aρθρο 4: Αντικείμενο – Περιγραφή Έργου 

 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η «Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών 

(toner, μελάνες κ.λ.π) για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, 

Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Β’: Τεχνικές 

Προδιαγραφές – Πίνακες Συμμόρφωσης της παρούσας. 

 

Άρθρο 5: Κατάθεση Προσφορών 

 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους με οποιονδήποτε τρόπο 

στο Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50150, το αργότερο μέχρι 21-

10-2020, ώρα 11:00 π.μ.. 

 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές, με 

συνέπεια τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου, ακόμα και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για την 

καθυστέρηση. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη 

συμμετοχή τους. 

 

Άρθρο 6: Ισχύς προσφορών 

 

1. Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90) 

ημέρες από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής του Συνοπτικού Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει 

μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

2. Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ 4 του 

άρθρου 97 του Ν.4412/2016. 

 

3. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, μετά την κατάθεσή 

της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί κάποιος από τους υποψήφιους Αναδόχους το Πανεπιστήμιο 

Δυτ. Μακεδονίας δύναται με απόφασή του να του επιβάλει κυρώσεις και ειδικότερα: Έκπτωση και 

απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 
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Άρθρο 7: Περιεχόμενο προσφορών 

 

1. Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη και κατατίθενται στο τμήμα 

Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη, απαραιτήτως εντός καλά 

σφραγισμένου φακέλου, στον οποίο εσωκλείονται τρεις επιμέρους και ανεξάρτητοι σφραγισμένοι 

φάκελοι ως εξής: 

 

Α. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος 

περιέχει τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και εσωκλείεται στον ενιαίο κυρίως φάκελο του 

Προσφέροντα. 

 

Β. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος εσωκλείεται 

στον ενιαίο κυρίως φάκελο του Προσφέροντα. 

 

Γ. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος 

εσωκλείεται στον ενιαίο κυρίως φάκελο του Προσφέροντα. 

 

Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς: 

 

Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ αντίστοιχα. 

 

Ο πλήρης τίτλος του Διαγωνισμού, ήτοι: «Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια αναλωσίμων 

εκτυπωτών (toner, μελάνες κ.λ.π) για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας σε 

Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα», αρ. διακήρ. 4/2020. 

 

Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί τον Διαγωνισμό, ήτοι: «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών (21-10-2020). 

 

Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου υποψηφίου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο/fax, ΑΦΜ, 

ηλεκτρονική διεύθυνση). 

 

2. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της παρούσας, 

όπου θα αναγράφεται και η τιμή μονάδος για κάθε είδος καθώς και η τιμή συνολικής ποσότητας 

για κάθε είδος.  

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά 

των όρων του Συνοπτικού Διαγωνισμού. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, 

προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή πρέπει κατά τον έλεγχο να 

καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν 

υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής. 

 

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση της διακήρυξης 

και των λοιπών παραρτημάτων του Συνοπτικού Διαγωνισμού και γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως τις 

απαιτήσεις της προμήθειας. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του 

άρθρου 127 παρ.1 του Ν.4412/2016 κατά της διακήρυξης του Διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω 

ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή 
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πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως 

ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή 

στον Διαγωνισμό. 

 

3. Προσφορές, που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή τελούν υπό αιρέσεις, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας 

Διακήρυξης επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δεν απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές 

των οποίων οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις κατά την κρίση της Επιτροπής. 

 

4. Εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος μόνο της ζητούμενης προμήθειας 

δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

5. Η για οποιονδήποτε λόγο απόρριψη προσφοράς δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα για τον 

προσφέροντα. 

 

Άρθρο 8: Δικαίωμα Συμμετοχής 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή 

συνεταιρισμοί που πληρούν τις νομικές, τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην 

παρούσα Διακήρυξη. 

 

Άρθρο 9: Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Συνοπτικό Διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή απορρίψεως να 

προσκομίσουν στον σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Α’ - Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο, όπου μεταξύ άλλων ζητούνται πληροφορίες σχετικά με: 

 

ΙΙ.Α. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

ΙΙ.Β. Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα. 

ΙΙ.Γ. Πληροφορίες σχετικά με την στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων. 

ΙΙΙ.Α. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες (π.χ συμμετοχή σε εγκληματική 

οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων) 

ΙΙΙ.Β. Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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

(π.χ αθέτηση υποχρεώσεων στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 

κατάσταση πτώχευσης, διαδικασία εξυγίανσης, ειδική εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, διάπραξη 

σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, σύναψη συμφωνιών με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού). 

ΙV. Κριτήρια επιλογής σχετικά με A. Την καταλληλότητα του φορέα (π.χ εγγραφή σε σχετικά 

επαγγελματικά και εμπορικά μητρώα). 

Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή του 

κατά νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
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Επισημαίνεται ότι: 

 Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα 

ΤΕΥΔ. 

 Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να 

υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες 

που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV 

 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, υποβάλλεται ένα ΤΕΥΔ, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την 

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού 

φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 

εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 

πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

Άρθρο 10: Τεχνική Προσφορά 

 

Κατάθεση εντός του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς των πινάκων που βρίσκονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ - 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, συμπληρωμένων, με σφραγίδα και υπογραφή του 

νόμιμου εκπροσώπου του υποψήφιου αναδόχου. 

 

Άρθρο 11: Οικονομική Προσφορά - Τιμή Προσφοράς 

 

1. Κατάθεση εντός του φακέλου της Οικονομικής Προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ - ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, συμπληρωμένου, με σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου 

του υποψήφιου αναδόχου. 

 

2. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της παρούσας, 

όπου θα αναγράφεται και η τιμή μονάδος για κάθε είδος και η τιμή συνολικής ποσότητας για κάθε 

είδος. Ο υποψήφιος υποχρεούται, επί ποινή απόρριψης, να συμπληρώσει την τιμή για κάθε 

αναγραφόμενο τύπο αναλωσίμου (toner), ακόμα και στην περίπτωση που κάποιος τύπος 

αναλωσίμου (toner) αναγράφεται περισσότερο από μία φορά. Οι τιμές που θα αναγράφονται στην 

Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου θα είναι σε ευρώ και δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή 

ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Θα ισχύουν δε και θα δεσμεύουν τον ανάδοχο μέχρι 

τη λήξη της Σύμβασης. Η τιμή μονάδος αναγράφεται στην Οικονομική Προσφορά αριθμητικά. Η 

συμπλήρωση του εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) θα αφορά μόνο αριθμητικές 

τιμές και δεν επιτρέπεται η αναγραφή όρων, σχολίων κ.λπ. 

 

3. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο το συνολικό ποσό της προσφοράς των 

υποψηφίων, ακόμα κι αν αυτή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης, αλλά η 

σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι για το ποσό της διακήρυξης (27.500,00 € με ΦΠΑ) και έως τη 

συμπλήρωση αυτού. 

 

4. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

Στις τιμές που θα αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου περιλαμβάνονται πάσης 

φύσεως φόροι (φόρος εισοδήματος άρθρο 64 Ν.4172/2013), ΦΠΑ 24%, κρατήσεις υπέρ τρίτων 
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(κράτηση 0,07% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ, 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ), καθώς και οι νόμιμες εισφορές προς τρίτους 

όπως αυτές προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία, δαπάνες για αγορά υλικών, ειδών, 

επιβαρύνσεις, δαπάνες μεταφοράς και παράδοσης των ειδών στους χώρους παράδοσης, έξοδα 

Αναδόχου και κάθε είδους δαπάνη που πιθανόν πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση και 

ολοκλήρωση της προμήθειας που αναλαμβάνει, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην Τεχνική 

περιγραφή και στην παρούσα Διακήρυξη. 

 

5. Εάν στον συγκεκριμένο Διαγωνισμό οι προσφορές είναι υπερβολικά χαμηλές, η Επιτροπή έχει το 

δικαίωμα να εξετάσει τις λεπτομέρειες των προσφορών πριν αποφασισθεί η κατακύρωση του 

Διαγωνισμού. Για τον σκοπό αυτό η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον προσφέροντα να παράσχει 

εγγράφως τις αναγκαίες διευκρινήσεις. 

 

Άρθρο 12: Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών 

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για 

το σύνολο των ειδών της παρούσας, με την προϋπόθεση ότι η προσφορά των αναδόχων είναι σύμφωνη 

με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. 

 

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών: Αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην 

περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 

που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και 

παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

 

Άρθρο 13: Διαδικασία παραλαβής - Αποσφράγισης – Αξιολόγησης προσφορών 

 

13.1 Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του 

Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50150, έως την ημέρα του Διαγωνισμού και μέχρι την 

ώρα λήξης της προθεσμίας. 

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγισθούν. 

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των 

στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάμενοι στην διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική 

ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης. 

13.2 Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής : 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και 

ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο 

όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές και τα αποτελέσματα του ελέγχου των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των 

οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω 

όργανο και κρατούνται, προκειμένου να αποσφραγισθούν αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 

τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών που είναι σύμφωνες με 
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τους όρους των εγγράφων της σύμβασης. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται και ακολουθεί 

σχετική ανακοίνωση τιμών και κατάταξης. Η αποσφράγιση αυτή γίνεται στην ίδια δημόσια συνεδρίαση, ή 

αν αυτό δεν είναι δυνατόν, στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, σε ώρα που ανακοινώνει η Επιτροπή. 

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει τις οικονομικές προσφορές, 

συντάσσει πίνακα τιμών και σειράς κατάταξης των προσφορών ανά είδος και γνωμοδοτεί για τον 

προσωρινό ανάδοχο. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια 

α) και β) οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά κρατούνται μέχρι την λήξη 

της διαδικασίας. 

13.3 Τα πρακτικά με τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω 

απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 107 του Ν.4497/2017. Ειδικότερα: 

 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία 

άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.  

 Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που 

εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό 

της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της 

υποβολής των προσφορών. 

 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της ένστασης (η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το 

άρθρο 376 παράγραφος 11). Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η 

αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη 

της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της 

ένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου 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 ή μερικώς 

δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

Άρθρο 14: Απόρριψη προσφορών 

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά η οποία: 

 

1. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις ή/και 

δίνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις χωρίς τεχνική τεκμηρίωση. 

2. Αποτελεί αντιπροσφορά, εναλλακτική ή προσφορά για μέρος μόνο της ζητούμενης ποσότητας, ή 

τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού 

εξομοιώνεται με αντιπροσφορά. 

3. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της 

παρούσας. 

4. Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή ή/και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε σημείο 

της Τεχνικής Προσφοράς. 
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5. Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 90 ημερών από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής του 

Συνοπτικού Διαγωνισμού. 

6. Η προσφορά περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016. 

7. Ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας 

ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή. 

8. Η προσφορά υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες 

Προσφορές. 

9. Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί 

αναφέρονται. 

10. Δεν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του. 

11. Προσφορά υπό αίρεση. 

 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον 

προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού και με τον τρόπο που υποδεικνύεται 

από αυτήν. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο 

εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 

προσφορών, η Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν τα έγγραφα ή 

δικαιολογητικά της προσφοράς τους (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική ή οικονομική προσφορά) που 

έχουν υποβάλει. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, 

διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς 

από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το 

περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία. 

 

Άρθρο 15: Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 

Μετά την αξιολόγηση και την κατάταξη των προσφορών, οι προσφέροντες στους οποίους πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση, υποχρεούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά εντός δέκα (10) 

ημερολογιακών ημερών: 

 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης όχι προγενέστερης του τελευταίου τριμήνου, από το 

οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας 

 

2. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο (πρωτότυπη ή 

ευκρινές φωτοαντίγραφο). 

 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το 

απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό. 

 

4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής (έκδοσης όχι προγενέστερης του 

τελευταίου τριμήνου) από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 
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αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν 

τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

 

5. Πιστοποιητικά σε ισχύ, όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 

ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς 

προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. 

 

6. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο 

χρειάζεται να είναι σε ισχύ. 

 

Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και 

εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

 

Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός 

του αποσπάσματος ποινικού μητρώου, με την ακόλουθη τροποποίηση: 

 

Πιστοποιητικά σε ισχύ, όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), 

από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. 

 

Οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης τόσο για όλα τα μέλη τους όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

 

Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

 

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών 

κοινωνικής ασφάλισης των διαχειριστών τους και για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. 

 

Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα προσκομίσουν πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης για όλο το απασχολούμενο σε αυτές προσωπικό. Δεν θα προσκομίσουν αντίστοιχα 

πιστοποιητικά για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους. 

 

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.), τους διαχειριστές και τα ομόρρυθμα μέλη για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε), στον 

πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε) και σε κάθε άλλη περίπτωση 

νομικού προσώπου στους νόμιμους εκπροσώπους του. 

 

Διευκρινίσεις 

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 

Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην 
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οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η 

Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης». 

 

7. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: 

 

i. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, 

τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η 

ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. 

 

ii. Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. 

 

iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο 

αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. 

 

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική 

κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους 

το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από 

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

φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική 

Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 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. 

 

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή νομιμοποιητικά 

έγγραφα εκπροσώπησης ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να 

αντικατασταθούν από τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, τα οποία θα 

υποβληθούν μαζί με Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα τα απαριθμεί και θα τα 

αντιστοιχίζει. 

 

Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν όλα τα 

παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει στην ένωση. Η Ένωση δεν υποχρεούται να 

περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει προσφορά, όμως στην περίπτωση που 

της ανατεθεί η σύμβαση, πρέπει να περιβληθεί από την αναγκαία νομική μορφή. Επίσης, τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλλονται χωριστά για κάθε μέλος της. Με την 

υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον και σε περίπτωση 

κατακύρωσης της σύμβασης σε αυτή, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί 

να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί 

όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται 

στο σύνολό της και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των 

συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη εξετάζεται από το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας, το 

οποίο και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας αποφασίσει ότι τα 

εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να 

ορίσουν αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του 
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διαγωνισμού. O αντικαταστάτης πρέπει να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του 

Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας. 

 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος κατατίθεται εμπρόθεσμα στο τμ. 

Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης. 

 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 

και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας του παρόντος άρθρου, αίτημα προς το 

αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 

αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, 

η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί 

για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία 

ματαιώνεται. 

 

Αν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή από τα δικαιολογητικά που 

προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 

ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ο προσωρινός 

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη 

η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε 

αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στο αρμόδιο όργανο για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη 

του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της 

σύμβασης. Το αποτέλεσμα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση 

κατακύρωσης. 

 

Άρθρο 16: Κατακύρωση αποτελέσματος Διαγωνισμού - Υπογραφή Σύμβασης. 

 

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου 

των δικαιολογητικών, τα οποία μονογράφονται από την Επιτροπή κατά φύλλο. Η Επιτροπή ελέγχει την 

ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον 

προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού υποβάλει τον τελικό Πίνακα, μαζί με τα 

Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του Διαγωνισμού, στην Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού, η 

οποία τα διαβιβάζει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου να εκδώσει τη σχετική 

απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και επιλογής του Αναδόχου. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
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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.  

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

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα 

της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν 

σωρευτικά τα εξής:  

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων 

και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών 

επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

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 εγγύηση καλής εκτέλεσης 

των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 72 του Ν.4412/2016. 

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 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. 

Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί εφόσον συμφωνήσουν γραπτώς προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016. 

 

Άρθρο 17: Εγγυητική καλής εκτέλεσης 

 

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης θα ανέρχεται στο 5% της συμβατικής αξίας της σύμβασης χωρίς 

Φ.Π.Α., ήτοι 1.108,87€ και έχει χρόνο ισχύος έως την επιστροφή της. (υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής 

Καλής εκτέλεσης παρατίθεται στο Παράρτημα Δ’) 

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης αφορά στην εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων 

του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση και θα εκδοθεί επ’ ονόματι της Αναθέτουσας Αρχής κατ’ 

εντολή και για λογαριασμό του Αναδόχου, θα παραδοθεί δε στην Αναθέτουσα Αρχή με την υπογραφή της 

Σύμβασης. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης, επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και 

ποιοτική) παραλαβή της Προμήθειας από την Επιτροπή Παραλαβής του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας 

η οποία θα πραγματοποιηθεί έως και δύο (2) μήνες από τη λήξη της σύμβασης και ύστερα από την 

εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. 

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τη 

νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα, ή επίσης από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται 

με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός 

της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
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Άρθρο 18: Υποχρεώσεις – Ευθύνες Αναδόχου 

 

1. Ο προμηθευτής οφείλει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς το δημόσιο και λοιπούς φορείς 

ή/και αρχές. 

 

2. Ο προμηθευτής δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτησή του σε τρίτον, χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου, το 

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας έχει δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτον. 

 

Άρθρο 19: Χρόνος Εκτέλεσης, Ολοκλήρωσης και Παράδοσης των ειδών - Τόπος - Οριστική παραλαβή – 

Πρωτόκολλα παραλαβής 

 

1. Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, η διαδικασία παραλαβής αυτών και η συγκρότηση της 

επιτροπής παραλαβής, γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 216-221 

του Ν. 4412/2016. 

 

2. Η παραγγελία των ειδών θα γίνεται σταδιακά - ανεξαρτήτως ποσότητας – ανάλογα με τις 

ανάγκες της Υπηρεσίας και η παραλαβή τους θα γίνεται εντός 24ώρου μετά την παραγγελία, 

στους χώρους παράδοσης, ήτοι στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας σε 

Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα, σε ώρες και ημερομηνίες που θα 

υποδεικνύονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας. 

 

3. Η μεταφορά και η παράδοση όλων των ειδών θα γίνεται με τη φροντίδα, δαπάνες και την ευθύνη 

του Αναδόχου. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Tο 

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση 

από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία, κατά τη μεταφορά των ειδών. 

 

4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης, 

τους κωδικούς αριθμούς και την περιγραφή των προϊόντων, όπως αυτοί φαίνονται στη σύμβαση. 

 

5. Προϋπόθεση για την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και υπηρεσιών είναι η διαπίστωση της 

καλής τους κατάστασης και της συμφωνίας των τεχνικών τους χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας και τους όρους της σύμβασης. 

 

6. Η οριστική παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής του 

Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού παραλαβής, αφού ελέγξει ότι 

τηρήθηκαν οι όροι και τα ζητούμενα της σύμβασης. 

 

Άρθρο 20: Τρόπος πληρωμής 

1. H δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας (έτους 2020 

και επόμενων ετών), ΚΑΕ: 1731. 

2. Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά και μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών της 

σύμβασης και την έκδοση τιμολογίου από τον προμηθευτή.   

3. Τον προμηθευτή βαρύνει ο προβλεπόμενος κάθε φορά φόρος επί προμηθειών του Δημόσιου 

Τομέα (σήμερα 4%),ο οποίος όμως συμψηφίζεται στο τέλος του έτους από την επιχείρηση, 
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σύμφωνα με βεβαίωση που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία μας. 

4. Επίσης ο προμηθευτής επιβαρύνεται με: 

 Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

 Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  

 Οι παραπάνω κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο προμηθευτής επιβαρύνεται 

σύμφωνα με τις νέες διατάξεις. 

5. Η τιμολόγηση θα γίνεται στα παρακάτω στοιχεία: 

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας  

Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50150 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης 

Τόπος παράδοσης: ……………………. 

6. Τα είδη θα παραδίδονται με Τιμολόγια-Δελτία Αποστολής που θα εκδίδονται στους παρακάτω 

τόπους παράδοσης: 

1. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη 

Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50150 

2. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη 

δ/νση: Πάρκο Αγ. Δημητρίου, Κοζάνη 

3. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη 

κτίριο τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ  

δ/νση: Κ. Καραμανλή & Λυγερής, Κοζάνη 

4. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη 

κτίριο Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών  

δ/νση: Μπακόλα & Σιαλβέρα, Κοζάνη 

5. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα 

Σχολή Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών 

3
ο
 χλμ. εθν. οδού Φλώρινας-Νίκης, Τ.Κ. 53100 

6. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα 

Σχολή Καλών Τεχνών 

3
ο
 χλμ. εθν. οδού Φλώρινας-Νίκης, Τ.Κ. 53100 

7. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα 

Τέρμα Κοντοπούλου, Τ.Κ. 53100, Φλώρινα 

8. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Καστοριά 

Περιοχή Φούρκα, Τ.Κ. 52100, Καστοριά 

9. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στα Γρεβενά 

6
ο
 χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Γρεβενών Κοζάνης Τ.Κ. 51100 

10. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Πτολεμαΐδα 

Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ, Τ.Κ. 50200, Πτολεμαΐδα 

 

7. Θα καταθέτει αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την εξόφληση 

(ευκρινές φωτοαντίγραφο ή πρωτότυπο), που να ισχύει κατά το χρόνο της πληρωμής. 

8. Τα τιμολόγια θα εξοφλούνται με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης του δικαιούχου, μετά την 

οριστική παραλαβή των ειδών και την σύνταξη σχετικού πρακτικού παραλαβής από την Επιτροπή 

Παραλαβής. 

 

Άρθρο 21: Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις. 

 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ’ αυτής 

πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο 

Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για 

την καταβολή συμβατικού τιμήματος με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του 

που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 
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Άρθρο 22: Ματαίωση Διαγωνισμού 

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του 

Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και διακοπής, ή/και επανάληψης 

με τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνικών προδιαγραφών ή/και ματαίωσης του Διαγωνισμού, χωρίς οι 

συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 

 

Άρθρο 23: Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία 

 

Ο Ανάδοχος και το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, 

που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια 

Κοζάνης, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό 

Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους συμμετοχής, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του 

Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’:  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

 

Ο (υπό) φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιλαμβάνει το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (TEΥΔ) σύμφωνα µε το άρθρο 79 του ν. 4412/2016.  

 

Οι προσφορές σε ανοικτές διαδικασίες πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από το ΤΕΥΔ, το οποίο θα 

έχουν συμπληρώσει οι οικονομικοί φορείς προκειμένου να παράσχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες. Ο 

προσφέρων στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η σύμβαση, θα πρέπει να παρέχει επικαιροποιημένα τα 

σχετικά πιστοποιητικά και δικαιολογητικά κατά το στάδιο της κατακύρωσης. 

 

Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας στα αρχεία ανάρτησης του διαγωνισμού 4/2020 (www.uowm.gr/epikairotita/promitheies-

diagonismoi/) καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr). 

 

Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται βάση του προτύπου αρχείου και προσκομίζεται σε έντυπη μορφή, 

υπογεγραμμένο στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Οι πίνακες τεχνικής προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα αρχεία ανάρτησης του διαγωνισμού 4/2020 

(www.uowm.gr/epikairotita/promitheies-diagonismoi/) 

 

Οι πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθούν 

συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη και την αρίθμηση που εμφανίζονται. 

 

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 

επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

 

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή 

είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό 

μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την 

παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η 

προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους όρους ή 

αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται. 

 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ / ΟΧΙ εάν η 

αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την 

ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί 

απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και 

επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. 

 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς 

το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές 

περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές 

μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου 

τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. (προαιρετικό) 

 

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την 

αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. 

 

Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, τότε η 

απάντηση θεωρείται αρνητική. 
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I. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

προδιαγραφή 
Απαί-

τηση 

Απά-

ντηση 

Παρα-

πομπή 

1. Οι ποσότητες ειδών για κάθε τύπο αναλωσίμου (τόνερ κλπ), θα 

καθορίζονται από την Υπηρεσία. 
ΝΑΙ   

2. Η οικονομική προσφορά επί ποινή απόρριψης θα είναι ενιαία με βάση την 

εκτιμώμενη ποσότητα για το σύνολο των ειδών του Πίνακα. Επιπλέον θα 

δοθεί τιμή μονάδος ανά είδος, η οποία θα ισχύει από την υπογραφή της 

σύμβασης και μέχρι τη συμπλήρωση του ποσού των 27.500,00 ευρώ με 

ΦΠΑ. Η οικονομική προσφορά θα κριθεί στο σύνολο του προσφερόμενου 

Πίνακα. 

ΝΑΙ   

3. Η παραγγελία των ειδών θα γίνεται σταδιακά - ανεξαρτήτως ποσότητας – 

ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και η παραλαβή τους θα γίνεται 

εντός 24ώρου μετά την παραγγελία, από την υπογραφή της Σύμβασης και 

μέχρι τη συμπλήρωση του ποσού των 27.500,00 ευρώ με ΦΠΑ. 

ΝΑΙ   

4. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει προς ανακύκλωση 

τα άδεια toner – μελάνια, κάθε φορά που θα εκτελεί μια παραγγελία. Για 

το λόγο αυτό υποχρεούται να τοποθετήσει, με δικά του έξοδα, σε χώρους 

του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, 

Γρεβενά και Πτολεμαΐδα, ειδικούς κάδους συλλογής κενών toner – 

μελανιών (συνολικά 10 κάδους). 

ΝΑΙ   

5. Μετά τη λήξη της σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωση της διενέργειας του 

νέου διαγωνισμού θα μπορεί το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας να 

προμηθεύεται τα αναλώσιμα (τόνερ κλπ) με τους ίδιους όρους της 

σύμβασης, έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη και του προμηθευτή. 

ΝΑΙ   

6. Όλα τα προσφερόμενα είδη θα είναι γνήσια αντιπροσωπείας – αυθεντικά 

προϊόντα των κατασκευαστριών εταιρειών των μηχανημάτων (original) ή 

ισοδύναμα αυτών (συμβατά), όχι αναγομωμένα ή ανακατασκευασμένα. 

ΝΑΙ   

7. Παραδίδονται συσκευασμένα, ενώ αναγράφεται ευκρινώς και ο τύπος του 

εκτυπωτή για τον οποίο προορίζονται.  
ΝΑΙ   

8. Συμμορφώνονται με την πιστοποίηση CE για την ασφάλεια του καταναλωτή 

από τη χρήση προϊόντων. Η εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει τους 

τεχνικούς φακέλους, εφόσον ζητηθούν. 

ΝΑΙ   
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προδιαγραφή 
Απαί-

τηση 

Απά-

ντηση 

Παρα-

πομπή 

9. Εφόσον κάποιο από τα προϊόντα δεν μπορεί να αναγνωρισθεί από το 

μηχάνημα, θα πρέπει να αντικαθίσταται εντός δύο (2) ημερών από την 

ειδοποίηση. 

ΝΑΙ   

10. Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει στο φάκελο τεχνικής προσφοράς 

βεβαίωση ότι τα προϊόντα καλύπτονται από εγγύηση αντικατάστασης 

ελαττωματικών καθώς και εγγύηση καλής λειτουργίας. 

ΝΑΙ   

11. Τα αναλώσιμα παρέχουν πληροφορίες, μέσω του μηχανήματος για την 

κατάστασή τους (π.χ. αριθμός σελίδων που εκτυπώθηκαν, ποσοστό 

αναλωσίμου που υπολείπεται, ειδοποίηση για χαμηλή στάθμη, κ.λπ.) 

ΝΑΙ   

12. Ο αριθμός σελίδων που τυπώνει κάθε τόνερ, πρέπει να έχει υπολογιστεί 

σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 19752 (για μονόχρωμα toner), 

ISO/IEC19798 (για έγχρωμα toner) και ISO/IEC/24711. 

ΝΑΙ   

13. Εφόσον ζητηθεί να κατατεθούν δείγματα για μελάνια ή τόνερ, προκειμένου 

να ελεγχθούν από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, 

τότε ο διαγωνιζόμενος θα τα υποβάλει εντός πέντε (5) ημερολογιακών 

ημερών από την ειδοποίηση. 

ΝΑΙ   

14. Σε περίπτωση που προσφερθούν μελάνια ή toner διαφορετικού 

κατασκευαστή από αυτόν του μηχανήματος για το οποίο προορίζονται 

(συμβατά), τότε απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού Υπεύθυνη Δήλωση 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) του προσφέροντος ότι : 

 Α. ΄Eχει πιστοποίηση: 

 i. ISO 9001:2008 ή ισοδύναμη ή ανώτερη και 

ii. ISO 14001:2004 (περί φιλικότητας του περιβάλλοντος) ή 

ισοδύναμη ή ανώτερη.  

 Β. Είναι νόμιμα, ελεύθερα πατεντών, δεν προσβάλλουν 

 κατοχυρωμένα δικαιώματα του κατασκευαστή των original και  η 

 κυκλοφορία τους είναι νόμιμη εντός των ορίων των κρατών 

 μελών της Ε.Ε. 

 Γ. Tα υλικά (μελάνια ή toner) είναι αρίστης ποιότητας και ότι 

 αποδίδουν το ίδιο καλά όπως τα γνήσια (original) προϊόντα που 

 παρέχονται από τον κατασκευαστή.  

ΝΑΙ   
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προδιαγραφή 
Απαί-

τηση 

Απά-

ντηση 

Παρα-

πομπή 

 Δ. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των 

 cartridges είναι φιλικά προς το περιβάλλον. 

 Ε. Η ποιότητα εκτύπωσης, καθώς και ο αριθμός εκτυπώσεων του 

 συμβατού υλικού συμφωνούν με τις προδιαγραφές του 

 κατασκευαστή. 

 ΣΤ. Αν κάποιο από τα συμβατά αποδειχθεί ελαττωματικό, θα 

 αντικατασταθεί άμεσα με νέο αρίστης ποιότητας και αν 

 αποδειχθούν ελαττωματικά περισσότερα από τρία (3) προϊόντα  θα 

 αντικατασταθεί όλη η ποσότητα του συγκεκριμένου είδους με νέα 

 προϊόντα. 

15. Αν προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε μηχάνημα του Πανεπιστημίου Δυτ. 

Μακεδονίας από τη χρήση των συμβατών προϊόντων (γεγονός που θα 

πιστοποιηθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία ή από εξειδικευμένο φορέα 

συντήρησης εκτυπωτών, φωτοτυπικών, fax), ο προμηθευτής θα αναλάβει 

είτε την αποκατάσταση της βλάβης του μηχανήματος είτε την αποζημίωση 

του επισκευαστή. 

ΝΑΙ   

16. Στην περίπτωση κατά την οποία το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας προβεί 

σε προμήθεια εξοπλισμού (εκτυπωτές, φαξ) διαφορετικού τύπου από αυτόν 

που περιγράφεται στο Παράρτημα Β’ της παρούσας και εφόσον ζητηθεί, ο 

προμηθευτής υποχρεούται, να προμηθεύσει το Πανεπιστήμιο με τα 

αντίστοιχα μελάνια και toner, σε τιμές τιμοκαταλόγου και κατόπιν 

προηγούμενης έρευνας αγοράς από το Πανεπιστήμιο, προς διασφάλιση του 

δημοσίου συμφέροντος. 

ΝΑΙ   
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II. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ 

(Οι προσφέροντες υποχρεούνται επί ποινή απόρριψης της προσφοράς να συμπληρώσουν τη στήλη 

«ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ» με τον τύπο του αναλωσίμου που προσφέρουν, ακόμα και στην 

περίπτωση που κάποιος τύπος αναλωσίμου αναγράφεται περισσότερο από μία φορά) 

α/α 
Κατασκευαστής 

εκτυπωτή 

Κωδικός 

Αναλωσίμου 

Τύπος 

Αναλωσίμου 

Εκτιμώμενη 

Ποσό 

τητα 

Προσφερόμενος 

Τύπος 

1 BROTHER DR-200 Drum 1   

2 BROTHER DR-3100 Drum Drum 1   

3 BROTHER TN-2000 {K} Toner 6   

4 BROTHER TN-2410 {K} Toner 1   

5 BROTHER TN-247BK/C/M/Y {Pack} Toner 2   

6 BROTHER TN-3170 {K} Toner 3   

7 BROTHER TN-3280 {K} Toner 1   

8 CANON 

040H BK/C/M/Y (LBP712Cx) 

{Pack} Toner 2   

9 CANON 703 {K} Toner 2   

10 CANON C-EXV33 {K} Toner 5   

11 CANON CL-52 Photo Ink Cartridge 1   

12 CANON CL-541 XL {Tri-Color} -Γνήσιο Ink Cartridge 1   

13 CANON CL-546XL {Tri-Color} Ink Cartridge 2   

14 CANON CLI-526BK {K} Ink Cartridge 2   

15 CANON CLI-526C {C} Ink Cartridge 2   

16 CANON CLI-526M {M} Ink Cartridge 2   

17 CANON CLI-526Y {Y} Ink Cartridge 2   

18 CANON CLI-551BK {K} Ink Cartridge 3   

19 CANON CLI-551C XL {C} Ink Cartridge 3   

20 CANON CLI-551M {M} Ink Cartridge 3   

21 CANON CLI-551Y {Y} Ink Cartridge 3   

22 CANON FX-3 {K} Toner 1   

23 CANON PG-40 / CL-41 {Pack} Ink Cartridge 2   

24 CANON PG-50 {K} Ink Cartridge 2   

25 CANON PG-540/CL-541 Multipack {Pack} Ink Cartridge 3   

26 CANON PG-545XL {K} Ink Cartridge 2   

27 CANON PGI-2500XL C {C} Ink Cartridge 2   
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α/α 
Κατασκευαστής 

εκτυπωτή 

Κωδικός 

Αναλωσίμου 

Τύπος 

Αναλωσίμου 

Εκτιμώμενη 

Ποσό 

τητα 

Προσφερόμενος 

Τύπος 

28 CANON PGI-2500XL K {K} Ink Cartridge 2   

29 CANON PGI-2500XL M {M} Ink Cartridge 2   

30 CANON PGI-2500XL Y {Y} Ink Cartridge 2   

31 CANON PGI-525BK {K} Ink Cartridge 2   

32 CANON PGI-550PGBK {K} Ink Cartridge 3   

33 EPSON 202XL Multipack {Pack} Ink Cartridge 2   

34 EPSON 34XL Multipack {Pack} Ink Cartridge 1   

35 EPSON 

C13T18064012 18 4 Colours (B-

C-M-Y) {Pack} -Γνήσιο Ink Cartridge 2   

36 EPSON 

C13T27114012 (K) & 

C13T271540 (Tri) {Pack} -Γνήσιο Ink Cartridge 2   

37 EPSON 

EPL-5700 / 5700L / 5800 Imaging 

Cartridge Developer 2   

38 EPSON S050038 {K} -Γνήσιο Toner 1   

39 EPSON S050039 {Y} -Γνήσιο Toner 1   

40 EPSON S050040 {M} -Γνήσιο Toner 1   

41 EPSON S050041 {C} -Γνήσιο Toner 1   

42 EPSON S050167 {K} Toner 3   

43 EPSON S050316 {Y} Toner 3   

44 EPSON S050317 {M} Toner 3   

45 EPSON S050318 {C} Toner 3   

46 EPSON S050319 {K} Toner 3   

47 EPSON S050438 {K} Toner 2   

48 EPSON S050522 {K} Toner 1   

49 EPSON S051070 Drum 3   

50 EPSON T00S14A {K} Ink Cartridge 1   

51 EPSON T00S24A {C} Ink Cartridge 1   

52 EPSON T00S34A {M} Ink Cartridge 1   

53 EPSON T00S44A {Y} Ink Cartridge 1   

54 EPSON T03Y100 {K} Ink Cartridge 4   

55 EPSON T03Y200 {C} Ink Cartridge 2   

56 EPSON T03Y300 {M} Ink Cartridge 2   

57 EPSON T03Y400 {Y} Ink Cartridge 2   
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α/α 
Κατασκευαστής 

εκτυπωτή 

Κωδικός 

Αναλωσίμου 

Τύπος 

Αναλωσίμου 

Εκτιμώμενη 

Ποσό 

τητα 

Προσφερόμενος 

Τύπος 

58 EPSON T0711 {K} Ink Cartridge 2   

59 EPSON T0712 {C} Ink Cartridge 2   

60 EPSON T0713 {M} Ink Cartridge 2   

61 EPSON T0714 {Y} Ink Cartridge 2   

62 EPSON T1281 {K} Ink Cartridge 6   

63 EPSON T1282 {C} Ink Cartridge 4   

64 EPSON T1283 {M} Ink Cartridge 4   

65 EPSON T1284 {Y} Ink Cartridge 4   

66 EPSON T180140 {K} Ink Cartridge 2   

67 EPSON T2711 {K} Ink Cartridge 3   

68 EPSON T2712 {C} Ink Cartridge 3   

69 EPSON T2713 {M} Ink Cartridge 3   

70 EPSON T2714 {Y} Ink Cartridge 3   

71 EPSON T602100 {K} -Γνήσιο Ink Cartridge 1   

72 EPSON T602200 {C} -Γνήσιο Ink Cartridge 1   

73 EPSON T602400 {Y} -Γνήσιο Ink Cartridge 1   

74 EPSON T602500 -Γνήσιο Ink Cartridge 1   

75 EPSON T602700 -Γνήσιο Ink Cartridge 1   

76 EPSON T602900 -Γνήσιο Ink Cartridge 1   

77 EPSON T602B00 {M} -Γνήσιο Ink Cartridge 1   

78 EPSON T602C00 -Γνήσιο Ink Cartridge 1   

79 EPSON T6421 -Γνήσιο Ink Cartridge 1   

80 EPSON T6422 {C} -Γνήσιο Ink Cartridge 1   

81 EPSON T6423 {M} -Γνήσιο Ink Cartridge 1   

82 EPSON T6424 {Y} -Γνήσιο Ink Cartridge 1   

83 EPSON T6425 -Γνήσιο Ink Cartridge 1   
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Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας - Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας toner (αρ. διακήρ. 4/2020) Σελ. 26 

 

 

α/α 
Κατασκευαστής 

εκτυπωτή 

Κωδικός 

Αναλωσίμου 

Τύπος 

Αναλωσίμου 

Εκτιμώμενη 

Ποσό 

τητα 

Προσφερόμενος 

Τύπος 

84 EPSON T6426 -Γνήσιο Ink Cartridge 1   

85 EPSON T6427 -Γνήσιο Ink Cartridge 1   

86 EPSON T6428 -Γνήσιο Ink Cartridge 1   

87 EPSON T6429 -Γνήσιο Ink Cartridge 1   

88 EPSON T9451 XL {K} Ink Cartridge 1   

89 EPSON T9452 XL {C} Ink Cartridge 1   

90 EPSON T9453 XL {M} Ink Cartridge 1   

91 EPSON T9454 XL {Y} Ink Cartridge 1   

92 HP C3903A HP 03A {K} Toner 3   

93 HP C4092A HP 92A {K} Toner 2   

94 HP C4096A HP 96A {K} Toner 3   

95 HP C4129X HP 29X {K} Toner 15   

96 HP C7115A HP 15A {K} Toner 4   

97 HP C8550A HP 822A {K} Toner 1   

98 HP C8551A HP 822A {C} Toner 1   

99 HP C8552A HP 822A {Y} Toner 1   

100 HP C8553A HP 822A Toner 1   

101 HP C9720A HP 641A {K} Toner 1   

102 HP C9721A HP 641A {C} Toner 1   

103 HP C9722A HP 641A {Y} Toner 1   

104 HP C9723A HP 641A {M} Toner 1   

105 HP C9730A HP 645A {K} Toner 2   

106 HP C9731A HP 645A {C} Toner 2   

107 HP C9732A HP 645A {Y} Toner 2   

108 HP C9733A HP 645A {M} Toner 2   

109 HP CB400A HP 642A {K} Toner 4   

110 HP CB401A HP 642A {C} Toner 4   

111 HP CB402A HP 642A {Y} Toner 2   

112 HP CB403A HP 642A {M} Toner 2   

113 HP CB435A HP 35A {K} Toner 22   

114 HP CB436A HP 36A {K} Toner 18   

115 HP CB540A HP 125A {K} Toner 2   

116 HP CB541A HP 125A {C} Toner 1   

117 HP CB542A HP 125A {Y} Toner 1   

118 HP CB543A HP 125A {M} Toner 1   

119 HP CE250A HP 504A {K} Toner 1   

120 HP CE251A HP 504A {C} Toner 1   

121 HP CE252A HP 504A {Y} Toner 1   

122 HP CE253A HP 504A {M} Toner 1   

123 HP CE255A HP 55A {K} Toner 2   

124 HP CE278A HP 78A {K} Toner 80   

125 HP CE285A HP 85A {K} Toner 22   

126 HP CE310A HP 126A {K} Toner 9   
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Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας - Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας toner (αρ. διακήρ. 4/2020) Σελ. 27 

 

 

α/α 
Κατασκευαστής 

εκτυπωτή 

Κωδικός 

Αναλωσίμου 

Τύπος 

Αναλωσίμου 

Εκτιμώμενη 

Ποσό 

τητα 

Προσφερόμενος 

Τύπος 

127 HP CE311A HP 126A {C} Toner 5   

128 HP CE312A HP 126A {Y} Toner 5   

129 HP CE313A HP 126A {M} Toner 5   

130 HP CE320A HP 128A {K} Toner 9   

131 HP CE321A HP 128A {C} Toner 3   

132 HP CE322A HP 128A {Y} Toner 3   

133 HP CE323A HP 128A {M} Toner 3   

134 HP CE410A HP 305A {K} Toner 5   

135 HP CE411A HP 305A {C} Toner 4   

136 HP CE412A HP 305A {Y} Toner 4   

137 HP CE413A HP 305A {M} Toner 4   

138 HP CE505A HP 05A {K} Toner 53   

139 HP CE740A HP 307A {K} Toner 15   

140 HP CE741A HP 307A {C} Toner 7   

141 HP CE742A HP 307A {Y} Toner 7   

142 HP CE743A HP 307A {M} Toner 7   

143 HP CF226X HP 26X {K} Toner 8   

144 HP CF230A HP 30A {K} Toner 57   

145 HP CF232A HP 32A {K} Toner 26   

146 HP CF256A HP 56A {K} Toner 4   

147 HP CF279A HP 79A {K} Toner 3   

148 HP CF280A HP 80A {K} Toner 7   

149 HP CF283A HP 83A {K} Toner 55   

150 HP CF360X HP 508X {K} Toner 3   

151 HP CF361X HP 508X {C} Toner 2   

152 HP CF362X HP 508X {Y} Toner 2   

153 HP CF363X HP 508X {M} Toner 2   

154 HP CF380X HP 312X {K} Toner 2   

155 HP 

CF400X,CF401X,CF402X,CF403X 

HP 201X {Pack} Toner 3   

156 HP CF410A HP 410A {K} Toner 9   

157 HP CF411A HP 410A {C} Toner 13   

158 HP CF412A HP 410A {Y} Toner 8   

159 HP CF413A HP 410A {M} Toner 8   

160 HP 

CF530A/CF531A/CF532A/CF533A 

205A Set {Pack} Toner 4   

161 HP CF540A HP 203A {K} Toner 20   

162 HP CF541A HP 203A {C} Toner 18   

163 HP CF542A HP 203A {Y} Toner 18   

164 HP CF543A HP 203A {M} Toner 18   

165 HP CJ232A HP 32A {K} Toner 5   

166 HP HP 10 (C4844AE) {K} Ink Cartridge 4   

167 HP HP 11 (C4810A) {K} Ink Cartridge 1   

168 HP HP 11 (C4811A) {C} Ink Cartridge 3   

169 HP HP 11 (C4812A) {M} Ink Cartridge 3   
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Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας - Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας toner (αρ. διακήρ. 4/2020) Σελ. 28 

 

 

α/α 
Κατασκευαστής 

εκτυπωτή 

Κωδικός 

Αναλωσίμου 

Τύπος 

Αναλωσίμου 

Εκτιμώμενη 

Ποσό 

τητα 

Προσφερόμενος 

Τύπος 

170 HP HP 11 (C4813A) {Y} Ink Cartridge 3   

171 HP HP 21XL (C9351CE) {K} Ink Cartridge 5   

172 HP HP 22XL (C9352CE) {Tri-Color} Ink Cartridge 5   

173 HP HP 300XL Black {K} Ink Cartridge 2   

174 HP HP 300XL Tri {Tri-Color} Ink Cartridge 2   

175 HP HP 337 (C9364EE) {K} Ink Cartridge 3   

176 HP HP 338 (C8765EE) {K} Ink Cartridge 2   

177 HP HP 339 (C8767) {K} Ink Cartridge 3   

178 HP HP 342 (C9361EE) {Tri-Color} Ink Cartridge 3   

179 HP HP 344 (C9363) {Tri-Color} Ink Cartridge 1   

180 HP HP 344 (C9363EE) {Tri-Color} Ink Cartridge 3   

181 HP HP 350 (CB335EE) {K} Ink Cartridge 6   

182 HP HP 351XL (CB338EE) {Tri-Color} Ink Cartridge 6   

183 HP HP 45 (51645AE) {K} Ink Cartridge 1   

184 HP HP 56 (C6656A) {K} Ink Cartridge 2   

185 HP HP 57 (C6657A) {Tri-Color} Ink Cartridge 2   

186 HP HP 61 (CH561WN) {K} Ink Cartridge 2   

187 HP HP 61 (CH562WN) {Tri-Color} Ink Cartridge 2   

188 HP HP 650 (CZ101AE) {K} Ink Cartridge 7   

189 HP HP 650 (CZ102AE) {Tri-Color} Ink Cartridge 7   

190 HP HP 652 (F6V24AE) {Tri-Color} Ink Cartridge 11   

191 HP HP 652 (F6V25AE) {K} Ink Cartridge 11   

192 HP 

HP 72 (C9370A) Photo Black -

Γνήσιο Ink Cartridge 1   

193 HP HP 72 (C9371A) {C} -Γνήσιο Ink Cartridge 1   

194 HP HP 72 (C9372A) {M} -Γνήσιο Ink Cartridge 1   

195 HP HP 72 (C9373A) {Y} -Γνήσιο Ink Cartridge 1   
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Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας - Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας toner (αρ. διακήρ. 4/2020) Σελ. 29 

 

 

α/α 
Κατασκευαστής 

εκτυπωτή 

Κωδικός 

Αναλωσίμου 

Τύπος 

Αναλωσίμου 

Εκτιμώμενη 

Ποσό 

τητα 

Προσφερόμενος 

Τύπος 

196 HP HP 72 (C9374A) Grey -Γνήσιο Ink Cartridge 1   

197 HP 

HP 72 (C9403A) Matte Black -

Γνήσιο Ink Cartridge 1   

198 HP HP 78 (C6578DE) {Tri-Color} Ink Cartridge 1   

199 HP HP 82 (C4844A) - 4911A {K} Ink Cartridge 2   

200 HP HP 82 (C4911A) {C} Ink Cartridge 2   

201 HP HP 82 (C4912A) {M} Ink Cartridge 2   

202 HP HP 82 (C4913A) {Y} Ink Cartridge 2   

203 HP HP 90 (C5058A) {K} -Γνήσιο Ink Cartridge 1   

204 HP HP 90 (C5061A) {C} -Γνήσιο Ink Cartridge 1   

205 HP HP 90 (C5063A) {M} -Γνήσιο Ink Cartridge 1   

206 HP HP 90 (C5065A) {Y} -Γνήσιο Ink Cartridge 1   

207 HP 

HP 90 Cleaner (C5054A) {K} -

Γνήσιο Cleaner 2   

208 HP 

HP 90 Cleaner (C5055A) {C} -

Γνήσιο Cleaner 2   

209 HP 

HP 90 Cleaner (C5056A) {M} -

Γνήσιο Cleaner 2   

210 HP 

HP 90 Cleaner (C5057A) {Y} -

Γνήσιο Cleaner 2   

211 HP HP 901XL (CC654AE) {K} Ink Cartridge 1   

212 HP HP 901XL (CC656AE) {Color} Ink Cartridge 1   

213 HP HP 920XL (CD972AE) {C} Ink Cartridge 1   

214 HP HP 920XL (CD973AE) {M} Ink Cartridge 1   

215 HP HP 920XL (CD974AE) {Y} Ink Cartridge 1   

216 HP HP 920XL (CD975AE) {K} Ink Cartridge 1   

217 HP HP 932XL {K} Ink Cartridge 9   

218 HP HP 933XL C {C} Ink Cartridge 6   

219 HP HP 933XL M {M} Ink Cartridge 6   

220 HP HP 933XL Y {Y} Ink Cartridge 6   

221 HP HP 950XL {K} Ink Cartridge 8   
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Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας - Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας toner (αρ. διακήρ. 4/2020) Σελ. 30 

 

 

α/α 
Κατασκευαστής 

εκτυπωτή 

Κωδικός 

Αναλωσίμου 

Τύπος 

Αναλωσίμου 

Εκτιμώμενη 

Ποσό 

τητα 

Προσφερόμενος 

Τύπος 

222 HP HP 951XL (CN046AE) {C} Ink Cartridge 5   

223 HP HP 951XL [X] {Y} Ink Cartridge 5   

224 HP HP 951XL {M} Ink Cartridge 5   

225 HP HP 953XL Black {K} Ink Cartridge 2   

226 HP HP 953XL Cyan {C} Ink Cartridge 2   

227 HP HP 953XL Magenta {M} Ink Cartridge 2   

228 HP HP 953XL Yellow {Y} Ink Cartridge 2   

229 HP Q1338A HP 38A {K} Toner 6   

230 HP Q2610A HP 10A {K} Toner 1   

231 HP Q2612A HP 12A {K} Toner 24   

232 HP Q2613A HP 13A {K} Toner 1   

233 HP Q2624A HP 24A {K} Toner 3   

234 HP Q2670A HP 308A {K} Toner 1   

235 HP Q2681A HP 11A {C} Toner 1   

236 HP Q2682A HP 311A {Y} Toner 1   

237 HP Q2683A HP 311A {M} Toner 1   

238 HP Q5942A HP 42A {K} Toner 2   

239 HP Q5949A HP 49A {K} Toner 26   

240 HP Q6000A HP 124A {K} Toner 8   

241 HP Q6001A HP 124A {C} Toner 7   

242 HP Q6002A HP 124A {Y} Toner 7   

243 HP Q6003A HP 124A {M} Toner 7   

244 HP Q7553A HP 53A {K} Toner 37   

245 HP W2070A HP 117A {K} -Γνήσιο Toner 3   

246 HP W2071A HP 117A {C} -Γνήσιο Toner 2   

247 HP W2072A HP 117A {Y} -Γνήσιο Toner 2   

248 HP W2073A HP 117A {M} -Γνήσιο Toner 2   

249 

KONICA 

MINOLTA A0D7153 Black Toner 2   

250 

KONICA 

MINOLTA A0D7253 {Y} Toner 1   

251 

KONICA 

MINOLTA A0D7353 {M} Toner 1   

252 

KONICA 

MINOLTA A0D7453 {C} Toner 1   

253 

KONICA 

MINOLTA DR-512C Drum 1   

254 

KONICA 

MINOLTA DR-512K Drum 1   
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Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας - Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας toner (αρ. διακήρ. 4/2020) Σελ. 31 

 

 

α/α 
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Αναλωσίμου 

Τύπος 

Αναλωσίμου 
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Προσφερόμενος 

Τύπος 

255 

KONICA 

MINOLTA DR-512M Drum 1   

256 

KONICA 

MINOLTA DR-512Y Drum 1   

257 

KONICA 

MINOLTA DV-512C Developer 1   

258 

KONICA 

MINOLTA DV-512K Developer 1   

259 

KONICA 

MINOLTA DV-512M Developer 1   

260 

KONICA 

MINOLTA DV-512Y Developer 1   

261 

KONICA 

MINOLTA TN-010 {K} -Γνήσιο Toner 3   

262 

KONICA 

MINOLTA TN-114 {K} Toner 5   

263 

KONICA 

MINOLTA TN-211 {K} Toner 2   

264 

KONICA 

MINOLTA TN-311 {K} Toner 13   

265 

KONICA 

MINOLTA TN-314C {C} Toner 5   

266 

KONICA 

MINOLTA TN-314K {K} Toner 5   

267 

KONICA 

MINOLTA TN-314M {M} Toner 5   

268 

KONICA 

MINOLTA TN-314Y {Y} Toner 5   

269 

KONICA 

MINOLTA TN-326 {K} Toner 1   

270 

KONICA 

MINOLTA TN-511 {K} Toner 2   

271 

KONICA 

MINOLTA TN-512C {C} Toner 2   

272 

KONICA 

MINOLTA TN-512K {K} Toner 2   

273 

KONICA 

MINOLTA TN-512M {M} Toner 2   

274 

KONICA 

MINOLTA TN-512Y {Y} Toner 2   

275 

KONICA 

MINOLTA TN-513 {K} -Γνήσιο Toner 13   

276 

KONICA 

MINOLTA TN-611C {C} Toner 1   

277 

KONICA 

MINOLTA TN-710 {K} Toner 5   

278 

KONICA 

MINOLTA TN-910 {K} -Γνήσιο Toner 3   

279 

KONICA 

MINOLTA TN611K {K} Toner 1   

280 

KONICA 

MINOLTA TN611M {M} Toner 1   
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Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας - Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας toner (αρ. διακήρ. 4/2020) Σελ. 32 

 

 

α/α 
Κατασκευαστής 

εκτυπωτή 

Κωδικός 

Αναλωσίμου 

Τύπος 

Αναλωσίμου 

Εκτιμώμενη 

Ποσό 
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Προσφερόμενος 

Τύπος 

281 

KONICA 

MINOLTA TN611Y {Y} Toner 1   

282 

KONICA 

MINOLTA TNP-41 {K} Toner 8   

283 KYOCERA 370AB011 {K} Toner 4   

284 KYOCERA TK-5230C {C} Toner 1   

285 KYOCERA TK-5230K {K} Toner 1   

286 KYOCERA TK-5230M {M} Toner 1   

287 KYOCERA TK-5230Y {Y} Toner 1   

288 KYOCERA TK-715 K {K} Toner 1   

289 LEXMARK 12036SE {K} Toner 1   

290 LEXMARK 12S0300 E220 Black {K} Toner 1   

291 LEXMARK 18C0781 {K} Ink Cartridge 1   

292 LEXMARK 18S0090 {K} Toner 2   

293 LEXMARK 24016SE {K} Toner 2   

294 LEXMARK 24036SE {K} Toner 1   

295 LEXMARK 250A11E {K} Toner 1   

296 LEXMARK 260A11E {K} Toner 1   

297 LEXMARK 34016HE {K} Toner 1   

298 LEXMARK 34040HW {K} Toner 1   

299 LEXMARK 50F2H00 {K} Toner 14   

300 LEXMARK 50F2U0E {K} Toner 2   

301 LEXMARK 51B2X00 {K} Toner 8   

302 LEXMARK 51F2H00 {K} Toner 2   

303 LEXMARK 54016SE {K} -Γνήσιο Toner 1   

304 LEXMARK 56F0UA0 {K} -Γνήσιο Toner 2   

305 LEXMARK 56F2X00 {K} Toner 2   

306 LEXMARK 60F2X00 {K} Toner 2   

307 LEXMARK 70C1HC0 {C} Toner 1   

308 LEXMARK 70C1HM0 {M} Toner 1   

309 LEXMARK 70C1HY0 {Y} Toner 1   

310 LEXMARK 70C2HK0 {K} Toner 1   

311 LEXMARK 70C8HC0 {C} Toner 4   

312 LEXMARK 70C8HK0 {K} Toner 4   

313 LEXMARK 70C8HM0 {M} Toner 4   

314 LEXMARK 70C8HY0 {Y} Toner 4   

315 LEXMARK 71B0H10 {K} Toner 1   

316 LEXMARK 71B0H20 {C} Toner 1   

317 LEXMARK 71B0H30 {M} Toner 1   

318 LEXMARK 71B0H40 {Y} Toner 1   

319 LEXMARK 71B20C0 {C} Toner 6   

320 LEXMARK 71B20K0 {K} Toner 15   

321 LEXMARK 71B20M0 {M} Toner 6   

322 LEXMARK 71B20Y0 {Y} Toner 1   

323 LEXMARK 71B50C0 {C} Toner 1   

324 LEXMARK 71B50K0 {K} Toner 1   

325 LEXMARK 71B50M0 {M} Toner 1   

326 LEXMARK 71B50Y0 {Y} Toner 1   

327 LEXMARK 80C1HK0 {K} Toner 4   
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Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας - Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας toner (αρ. διακήρ. 4/2020) Σελ. 33 
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Τύπος 

328 LEXMARK 80C1HM0 {M} Toner 4   

329 LEXMARK 80C2HCE {C} Toner 4   

330 LEXMARK 80C2HY0 {Y} Toner 4   

331 LEXMARK 80C2SK0 802SK 2.5K {K} Toner 1   

332 LEXMARK B232000 {K} Toner 7   

333 LEXMARK C241XC0 {C} -Γνήσιο Toner 9   

334 LEXMARK C241XK0 {K} -Γνήσιο Toner 9   

335 LEXMARK C241XM0 {M} -Γνήσιο Toner 9   

336 LEXMARK C241XY0 {Y} -Γνήσιο Toner 9   

337 LEXMARK C3220C0 {C} -Γνήσιο Toner 2   

338 LEXMARK C3220K0 {K} -Γνήσιο Toner 2   

339 LEXMARK C3220M0 {M} -Γνήσιο Toner 2   

340 LEXMARK C3220Y0 {Y} -Γνήσιο Toner 2   

341 LEXMARK C540H1C {C} Toner 2   

342 LEXMARK C540H1K {K} Toner 9   

343 LEXMARK C540H1MG {M} Toner 2   

344 LEXMARK C540H1YG {Y} Toner 2   

345 LEXMARK C544X1CG {C} Toner 7   

346 LEXMARK C544X1MG {M} Toner 7   

347 LEXMARK C544X1YG {Y} Toner 7   

348 LEXMARK E260A11E {K} Toner 12   

349 LEXMARK E260X22G 

Photoconductor 

Kit 4   

350 LEXMARK T650A11 {K} Toner 2   

351 LEXMARK X264A11G {K} Toner 2   

352 LEXMARK X340H21G {K} Toner 1   

353 OKI 00079801 {K} Toner 1   

354 OKI 42127405 {Y} Toner 1   

355 OKI 42127406 Type C6 {M} Toner 1   

356 OKI 42127407 Type C6 {C} Toner 1   

357 OKI 42127408 Type C6 {K} Toner 1   

358 OKI 43459329 {Y} Toner 2   

359 OKI 43459330 {M} Toner 2   

360 OKI 43459331 {C} Toner 2   

361 OKI 43459332 {K} Toner 4   

362 OKI 44469704 {Y} Toner 9   

363 OKI 44469705 {M} Toner 9   

364 OKI 44469706 {C} Toner 9   

365 OKI 44469803 {K} Toner 12   

366 OKI 44844505 {Y} Toner 1   

367 OKI 44844506 {M} Toner 1   

368 OKI 44844507 {C} Toner 1   

369 OKI 44844508 {K} Toner 1   

370 OKI 44917602 {K} Toner 1   

371 OKI 44973509 {Y} Toner 3   
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας - Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας toner (αρ. διακήρ. 4/2020) Σελ. 34 

 

 

α/α 
Κατασκευαστής 

εκτυπωτή 

Κωδικός 

Αναλωσίμου 

Τύπος 

Αναλωσίμου 

Εκτιμώμενη 

Ποσό 

τητα 

Προσφερόμενος 

Τύπος 

372 OKI 44973510 {M} Toner 3   

373 OKI 44973511 {C} Toner 3   

374 OKI 44973512 {K} Toner 3   

375 OKI 45807106 {K} Toner 15   

376 OKI 45807111 {K} Toner 13   

377 OKI 46490401 {Y} Toner 1   

378 OKI 46490402 {M} Toner 1   

379 OKI 46490607 {C} Toner 1   

380 OKI 46490608 {K} Toner 1   

381 RICOH 400760 Type 215 {K} -Γνήσιο Toner 1   

382 RICOH 406094 {K} -Γνήσιο Toner 1   

383 RICOH 406097 {C} -Γνήσιο Toner 1   

384 RICOH 406100 {M} -Γνήσιο Toner 1   

385 RICOH 406106 {Y} -Γνήσιο Toner 1   

386 RICOH 406837 {K} Toner 3   

387 RICOH 406841 {K} Drum 1   

388 RICOH 840005 MP1350 {K} Toner 3   

389 RICOH 841347 MP 4500 {K} Toner 8   

390 RICOH 841925 {K} -Γνήσιο Toner 5   

391 RICOH 841929 {Y} -Γνήσιο Toner 4   

392 RICOH 841930 {M} -Γνήσιο Toner 4   

393 RICOH 841931 {C} -Γνήσιο Toner 4   

394 RICOH 842125 MP3554 {K} -Γνήσιο Toner 19   

395 RICOH 885094 1230D Black {K} Toner 1   

396 RICOH 885094 1230D {K} Toner 2   

397 RICOH 885266 2200D {K} Toner 5   

398 RICOH 888182 3210D {K} Toner 12   

399 RICOH 888308 Type 145 {K} Toner 4   

400 RICOH 888309 Type 145 {Y} Toner 2   

401 RICOH 888310 Type 145 {M} Toner 2   

402 RICOH 888311 Type 145 {C} Toner 2   

403 RICOH 888446 {K} -Γνήσιο Toner 3   

404 RICOH 888447 {Y} -Γνήσιο Toner 3   

405 RICOH 888448 {M} -Γνήσιο Toner 3   

406 RICOH 888449 {C} -Γνήσιο Toner 3   

407 RICOH MP C6003 C {C} Toner 2   

408 RICOH MP C6003 K {K} Toner 2   

409 RICOH MP C6003 M {M} Toner 2   

410 RICOH MP C6003 Y {Y} Toner 2   

411 SAMSUNG CLT-C406S {C} Toner 6   

412 SAMSUNG CLT-C506L {C} Toner 26   

413 SAMSUNG CLT-K506L {K} Toner 34   

414 SAMSUNG CLT-M406S SU252A {M} Toner 6   

415 SAMSUNG CLT-M506L {M} Toner 26   

416 SAMSUNG 

CLT-P404C B/C/M/Y Toner 4-

pack SU365A {Pack} Toner 3   
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας - Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας toner (αρ. διακήρ. 4/2020) Σελ. 35 

 

 

α/α 
Κατασκευαστής 

εκτυπωτή 

Κωδικός 

Αναλωσίμου 

Τύπος 

Αναλωσίμου 

Εκτιμώμενη 

Ποσό 

τητα 

Προσφερόμενος 

Τύπος 

417 SAMSUNG 

CLT-P406C Multipack Black & 

Color {Pack} Toner 1   

418 SAMSUNG CLT-Y406S {Y} Toner 6   

419 SAMSUNG CLT-Y506L {Y} Toner 26   

420 SAMSUNG ML-D2850A {K} Toner 5   

421 SAMSUNG ML-D3470B {K} Toner 17   

422 SAMSUNG MLT- D1052L {K} Toner 19   

423 SAMSUNG MLT-D101S {K} Toner 5   

424 SAMSUNG MLT-D103L {K} Toner 1   

425 SAMSUNG MLT-D1042S {K} Toner 1   

426 SAMSUNG MLT-D1082S {K} Toner 2   

427 SAMSUNG MLT-D111L {K} Toner 16   

428 SAMSUNG MLT-D116L {K} Toner 41   

429 SAMSUNG MLT-D119S {K} Toner 3   

430 SAMSUNG MLT-D203L {K} Toner 4   

431 SAMSUNG MLT-D204L {K} Toner 11   

432 SAMSUNG MLT-R116 Drum {K} Drum 6   

433 SAMSUNG SCX-4521D3 / ELS {K} Toner 1   

434 SHARP AR-016 {K} Toner 3   

435 TOSHIBA T-1640E {K} -Γνήσιο Toner 2   

436 TOSHIBA T-3008E {K} -Γνήσιο Toner 2   

437 XEROX 006R01184 {K} Toner 1   

438 XEROX 006R01449 {K} Toner 5   

439 XEROX 006R01450 {Y} Toner 3   

440 XEROX 006R01451 {M} Toner 3   

441 XEROX 006R01452 {C} Toner 3   

442 XEROX 006R01509 {K} Toner 2   

443 XEROX 006R01510 {Y} Toner 2   

444 XEROX 006R01511 {M} Toner 2   

445 XEROX 006R01512 {C} Toner 2   

446 XEROX 006R01513 {K} Toner 2   

447 XEROX 006R01514 {Y} Toner 2   

448 XEROX 006R01515 {M} Toner 2   

449 XEROX 006R01516 {C} Toner 2   

450 XEROX 008R12990 -Γνήσιο Waste Bin 2   

451 XEROX 008R13061 -Γνήσιο Waste Bin 2   

452 XEROX 013R00589 Drum 1   

453 XEROX 106R01415  {K} Toner 8   

454 XEROX 106R01436 {C} Toner 2   

455 XEROX 106R01437 {M} Toner 2   

456 XEROX 106R01438 {Y} Toner 2   

457 XEROX 106R01439 {K} Toner 4   

458 XEROX 106R01485 {K} Toner 4   

459 XEROX 106R02311 {K} Toner 4   

460 XEROX 106R02731 {K} Toner 1   

461 XEROX 106R02756 {C} Toner 2   

462 XEROX 106R02757 {M} Toner 2   

463 XEROX 106R02758 {Y} Toner 2   

464 XEROX 106R02759 {K} Toner 3   

465 XEROX 106R02777 {K} Toner 5   

466 XEROX 106R04347 {K} Toner 3   
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας - Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας toner (αρ. διακήρ. 4/2020) Σελ. 36 

 

 

α/α 
Κατασκευαστής 

εκτυπωτή 

Κωδικός 

Αναλωσίμου 

Τύπος 

Αναλωσίμου 

Εκτιμώμενη 

Ποσό 

τητα 

Προσφερόμενος 

Τύπος 

467 XEROX 

108R00868 CMYK Unit Cartridge 

-Γνήσιο Drum 8   

 

 

* Όπου ζητείται γνήσιο, ο προσφέρων υποχρεούται, επί ποινή αποκλεισμού, να προσφέρει γνήσιο τόνερ 

της κατασκευάστριας εταιρίας 

 

Αρμόδιος για τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών: Τσιότσιας Ηλίας, Τμήμα Μηχανοργάνωσης, email: 

etsiotsias@uowm.gr, τηλ: 2461056375. 

 

Ο Προσφέρων 

 

 

 

(Σφραγίδα - Υπογραφή – Ημερομηνία) 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας - Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας toner (αρ. διακήρ. 4/2020) Σελ. 37 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’- Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

Σημειώσεις σχετικά με τη σύνταξη της οικονομικής προσφοράς: 

1. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της παρούσας 

διακήρυξης, όπου θα αναγράφεται και η τιμή μονάδος και η τιμή συνολικής ποσότητας για κάθε είδος. 

2. Προσφορά που δεν θα προσφέρει κάποιο από τα ζητούμενα ήδη, απορρίπτεται. 

3. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για 

το σύνολο των ειδών της παρούσας διακήρυξης 

4. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με κριτήριο το συνολικό ποσό της προσφοράς των 

υποψηφίων, ακόμα κι αν αυτή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης, αλλά η 

σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι για το ποσό της διακήρυξης (27.500,00 € με ΦΠΑ) και έως τη 

συμπλήρωση αυτού. 

 

Ο  ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  είναι αναρτημένος σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα αρχεία ανάρτησης του διαγωνισμού 4/2020 

(www.uowm.gr/epikairotita/promitheies-diagonismoi/) 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας - Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας toner (αρ. διακήρ. 4/2020) Σελ. 38 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ...........................  

Δ/ΝΣΗ: ...................., Τ.Κ. ............  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ................................................  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ........................  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  

 

ΠΡΟΣ: 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, Τ.Κ. 50150 

 

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

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα  και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ................................................................................... υπέρ του:  

 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο , πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) ................................................................, ή  

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ:  ...................... 

(διεύθυνση) ................................................................ ή   

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων  α) (πλήρη επωνυμία) 

........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................  β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 

..................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης “ 

(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη του Πανεπιστημίου 

Δυτ. Μακεδονίας. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε 5 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ...............  ή μέχρις 

ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε 

την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε  ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας - Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας toner (αρ. διακήρ. 4/2020) Σελ. 39 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Δ/νση: Κοίλα Κοζάνης, ΤΚ 50100 

Τηλ.: +30 2461068232 & 2461068103 

Φαξ: +30 2461039682 

Email: ghaitidis@uowm.gr, kvlachaki@uowm.gr 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 27.500,00 € ΜΕ ΦΠΑ 

 

Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης: __-__-2020 

Τόπος κατάρτισης της σύμβασης: Τα γραφεία του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στα Κοίλα Κοζάνης 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 

1. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας που εδρεύει στην Κοζάνη και εκπροσωπείται νόμιμα από 

τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης κ. Ιορδανίδη Γεώργιο (σύμφωνα 

με το ΦΕΚ 4160/14-11-2019 τ. Β’ σχετικά με τη «Συμπληρωματική εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον 

Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης από τον Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»), με Α.Φ.Μ. 999562826 – Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, εφεξής 

«Αναθέτουσα Αρχή». 

2. ____________________, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας: « ____________________________, 

δ/νση: ___, τηλ: ___, email: ____, ΑΦΜ: ____, ΔΟΥ: ____, εφεξής «Ανάδοχος», 

 

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την παραπάνω ιδιότητά του, έχοντας υπόψη: 

………………………. 

………………………. 

 

αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, που στο εξής θα καλείται Ανάδοχος, την υλοποίηση της 

«προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών (toner, μελάνες κ.λ.π) για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτ. 

Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα» όπως αναλυτικά περιγράφεται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της με αριθμό 4/2020 Διακήρυξης και στην προσφορά του 

Αναδόχου. 

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο του έργου 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της διακήρυξης και τους πίνακες συμμόρφωσής της 

(Παραρτήματος Β), αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι: 

 

Α. Προμήθεια τόνερ εκτυπωτών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

(όπως αυτός θα προκύψει από την προσφορά του αναδόχου) 

… 

… 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας - Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας toner (αρ. διακήρ. 4/2020) Σελ. 40 

 

 

Άρθρο 2: Χρόνος – Τρόπος Παράδοσης 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα είδη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη – 

Φλώρινα – Καστοριά – Γρεβενά - Πτολεμαΐδα), με δικά του έξοδα. Η παραγγελία των ειδών θα γίνεται 

σταδιακά - ανεξαρτήτως ποσότητας - και η παραλαβή των ειδών θα γίνεται εντός 24ώρου μετά την 

παραγγελία, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και θα ολοκληρωθεί με τη συμπλήρωση του ποσού 

της παρούσας σύμβασης (27.500,00€ συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.). 

 

Άρθρο 3: Διάρκεια Σύμβασης 

Η σύμβαση  θα ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι τη συμπλήρωση του ποσού των 27.500,00 ευρώ με 

Φ.Π.Α. 

 

Άρθρο 4: Χρόνος και Τόπος Εκτέλεσης, Ολοκλήρωσης και Παράδοσης των ειδών - Οριστική Παραλαβή 

4.1 Η παραγγελία των ειδών θα γίνεται σταδιακά - ανεξαρτήτως ποσότητας – ανάλογα με τις ανάγκες 

της Υπηρεσίας και η παραλαβή τους θα γίνεται εντός 24ώρου μετά την παραγγελία, στους χώρους 

παράδοσης, σε ώρες και ημερομηνίες που θα υποδεικνύονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους του 

Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας. 

4.2 Η μεταφορά και η παράδοση όλων των ειδών θα γίνεται με τη φροντίδα, δαπάνες και την ευθύνη 

του Αναδόχου. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. Tο Πανεπιστήμιο Δυτ. 

Μακεδονίας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση, για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από 

κάθε άλλη αιτία, κατά τη μεταφορά των ειδών. 

4.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης, τους 

κωδικούς αριθμούς και την περιγραφή των προϊόντων, όπως αυτοί φαίνονται στη σύμβαση. 

4.4 Προϋπόθεση για την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και υπηρεσιών είναι η διαπίστωση της 

καλής τους κατάστασης και της συμφωνίας των τεχνικών τους χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας και τους όρους της σύμβασης. 

4.5 Η οριστική παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής του 

Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού παραλαβής, αφού ελέγξει ότι 

τηρήθηκαν οι όροι και τα ζητούμενα της σύμβασης. 

4.6 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει προς ανακύκλωση τα άδεια toner – 

μελάνια, κάθε φορά που θα εκτελεί μια παραγγελία. Για το λόγο αυτό υποχρεούται να τοποθετήσει, με 

δικά του έξοδα, σε χώρους του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά 

και Πτολεμαΐδα, ειδικούς κάδους συλλογής κενών toner – μελανιών (συνολικά 10 κάδους). 

4.7 Μετά τη λήξη της σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωση της διενέργειας του νέου διαγωνισμού θα 

μπορεί το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας να προμηθεύεται τα αναλώσιμα (τόνερ κλπ) με τους ίδιους 

όρους της σύμβασης, έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη και του προμηθευτή. 

4.8 Όλα τα προσφερόμενα είδη θα είναι γνήσια αντιπροσωπείας – αυθεντικά προϊόντα των 

κατασκευαστριών εταιρειών των μηχανημάτων (original) ή ισοδύναμα αυτών (συμβατά), όχι 

αναγομωμένα ή ανακατασκευασμένα. Παραδίδονται συσκευασμένα, ενώ αναγράφεται ευκρινώς και ο 

τύπος του εκτυπωτή για τον οποίο προορίζονται. 

4.9 Εφόσον κάποιο από τα προϊόντα δεν μπορεί να αναγνωρισθεί από το μηχάνημα, θα πρέπει να 

ανταλλάσσεται εντός δύο (2) ημερών από την ειδοποίηση. 

4.10 Τα αναλώσιμα παρέχουν πληροφορίες, μέσω του μηχανήματος για την κατάστασή τους (π.χ. 
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αριθμός σελίδων που εκτυπώθηκαν, ποσοστό αναλωσίμου που υπολείπεται, ειδοποίηση για χαμηλή 

στάθμη, κ.λπ.) 

4.11 Αν προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε μηχάνημα του TEI Δυτ. Μακεδονίας από τη χρήση των 

συμβατών προϊόντων (γεγονός που θα πιστοποιηθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία ή από 

εξειδικευμένο φορέα συντήρησης εκτυπωτών, φωτοτυπικών, fax), ο προμηθευτής θα αναλάβει είτε την 

αποκατάσταση της βλάβης του μηχανήματος είτε την αποζημίωση του επισκευαστή. 

4.12 Στην περίπτωση κατά την οποία το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας προβεί σε προμήθεια 

εξοπλισμού (εκτυπωτές, φαξ και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα) διαφορετικού τύπου από αυτόν που 

περιγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσας και εφόσον ζητηθεί, ο προμηθευτής υποχρεούται, να 

προμηθεύσει το Πανεπιστήμιο με τα αντίστοιχα μελάνια και toner, σε τιμές τιμοκαταλόγου και κατόπιν 

προηγούμενης έρευνας αγοράς από το Πανεπιστήμιο, προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. 

 

Άρθρο 5: Τρόπος Πληρωμής και χρόνος πληρωμής - Κρατήσεις 

1. H δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας (έτους 2020 

και επόμενων ετών), ΚΑΕ: 1731. 

2. Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά και μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών της 

σύμβασης και την έκδοση τιμολογίου από τον προμηθευτή.   

3. Τον προμηθευτή βαρύνει ο προβλεπόμενος κάθε φορά φόρος επί προμηθειών του Δημόσιου 

Τομέα (σήμερα 4%),ο οποίος όμως συμψηφίζεται στο τέλος του έτους από την επιχείρηση, 

σύμφωνα με βεβαίωση που θα χορηγηθεί από την υπηρεσία μας. 

4. Επίσης ο προμηθευτής επιβαρύνεται με: 

 Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

 Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  

 Οι παραπάνω κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο προμηθευτής επιβαρύνεται 

σύμφωνα με τις νέες διατάξεις. 

9. Η τιμολόγηση θα γίνεται στα παρακάτω στοιχεία: 

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας  

Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50150 

Α.Φ.Μ 999562826, Δ.Ο.Υ Κοζάνης 

Τόπος παράδοσης: ……………………. 

10. Τα είδη θα παραδίδονται με Τιμολόγια-Δελτία Αποστολής που θα εκδίδονται στους παρακάτω 

τόπους παράδοσης: 

1. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη 

Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50150 

2. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη 

δ/νση: Πάρκο Αγ. Δημητρίου, Κοζάνη 

3. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη 

κτίριο τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ  

δ/νση: Κ. Καραμανλή & Λυγερής, Κοζάνη 

4. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη 

κτίριο Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών  

δ/νση: Μπακόλα & Σιαλβέρα, Κοζάνη 

5. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα 

Σχολή Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών 

3
ο
 χλμ. εθν. οδού Φλώρινας-Νίκης, Τ.Κ. 53100 

6. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα 

Σχολή Καλών Τεχνών 

3
ο
 χλμ. εθν. οδού Φλώρινας-Νίκης, Τ.Κ. 53100 
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7. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα 

Τέρμα Κοντοπούλου, Τ.Κ. 53100, Φλώρινα 

8. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Καστοριά 

Περιοχή Φούρκα, Τ.Κ. 52100, Καστοριά 

9. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στα Γρεβενά 

6
ο
 χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Γρεβενών Κοζάνης Τ.Κ. 51100 

10. Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην Πτολεμαΐδα 

Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ, Τ.Κ. 50200, Πτολεμαΐδα 

 

5. Θα καταθέτει αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την εξόφληση 

(ευκρινές φωτοαντίγραφο ή πρωτότυπο), που να ισχύει κατά το χρόνο της πληρωμής. 

6. Τα τιμολόγια θα εξοφλούνται με κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης του δικαιούχου, μετά την 

οριστική παραλαβή των ειδών και την σύνταξη σχετικού πρακτικού παραλαβής από την Επιτροπή 

Παραλαβής. 

 

Άρθρο 6: Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού, η Ανάδοχος κατέθεσε στο Πανεπιστήμιο 

Δυτ. Μακεδονίας την υπ’ αριθμό: …………………………….. εγγυητική επιστολή της ………………………………………., 

ποσού ………………………. ευρώ. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης αφορά στην εκπλήρωση όλων 

των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση. Η Εγγύηση Καλής 

Εκτέλεσης της Σύμβασης, επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή της 

προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. 

 

Άρθρο 7: Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του 

Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας και του αναδόχου, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή ή 

γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Κοζάνη αρμόδια 

δικαστήρια. 

 

Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης αυτής οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν δύο όμοια 

πρωτότυπα αυτής. Από ένα πρωτότυπο πήρε ο κάθε συμβαλλόμενος. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας 

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, 

Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 

 

 

Ιορδανίδης Γεώργιος 

Για την Ανάδοχο Εταιρία 

Ελέγχθηκε για τη νομιμότητα 

 

 

Κανάβας Γεώργιος 

Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου 
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