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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓηΝΙΣΜΟΥ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑφορηΝ ΤΥπηΝ ΜΕΛΑΝιηΝ EKτvπητηN ΓΙΑ ΤΗΝ

ΚΑΛΥΨΗ τηΝ ΑΝΑΓκηΝ ΤΟΥ ΔΣΑ. »

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΓηΝΙΣΜΟΥ

Είδος διαγωνισμού:

Τόπος κατάθεσης προσφορών:

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφορών:

Τόπος και Χρόνος διενέργειας
του διαγωνισμού- αποσφράγιση
προσφορών:

AVΤΙKείμενO:

Ποσότ τα:

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη
τιμή στο σύνολο των ειδών.

Γραφεία ΔΣΑ, οδός Ακαδημίας αριθ.60-
ΤΚ 10679 Αθήνα (Τμήμα
Πρωτοκόλλου 20ς όροφος).

18/03/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα
11.30 Π.μ.

Γραφεία ΔΣΑ, οδός Ακαδημίας αριθ.60-
ΤΚ 10679 Αθήνα (αίθουσα ΤΑΚΗ
ΠΑΠΠΑ) στις 18/03/2015 και ώρα
13.00.
Προμήθεια διάφορων τύπων μελανιών
εκτυπωτών για την κάλυψη των
ανα κών του ΔΣΑ.
Η ανα ε ό εν στο πα ά τ α Β.
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Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς 45.000 ευρώ
ΦΠΑ:

Προϋπολογισθείσα δαπάνη με 55.350 ευρώ
ΦΠΑ 230/0:

"

Διάρκεια ισχύος προσφορών:

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ)ι αφού έλαβε υπόψη του: α) τον

κανονισμό προμηθειών τουι β)την από 16.12.2014 απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΑ και γ) τις ανάγκες της υπηρεσίας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη στο σύνολο των ειδών ι για την

ανάδειξη αναδόχου προμήθειας διάφορων τύπων μελανιών εκτυπωτών για

την κάλυψη των αναγκών του ΔΣΑ.

προΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται

στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ, μη

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 23% ΦΠΑ και στο ποσό των

πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (55.350) ευρώ

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%).
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν

προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το

αργότερο μέχρι τις 18/03/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 πμ, στα

γραφεία του ΔΣΑ, οδός Ακαδημίας αρ. 60 - ΤΚ 10679 Αθήνα (Τμήμα

Πρωτοκόλλου 20ς όροφος).

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα,

λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και

επιστρέφονται. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά

για το σύνολο των ειδών. Δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως

απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για ένα ή για μέρος μόνο από

τα ζητούμενα είδη. Η κατακύρωση θα γίνει για το σύνολο των ειδών, με

κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΔΣΑ (αίθουσα ΤΑΚΗ

ΠΑΠΠΑ) στις 18/03/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00.

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ YΛIκnN ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Η παρούσα διακήρυξη αφόρά στην προμήθεια διαφόρων τύπων μελανιών

για χρήση σε εκτυπωτές. Τα αναλώσιμα είδη και οι εκτυπωτές για τους

οποίους προορίζονται καθώς και οι ποσότητες για τα ζητούμενα προς

προμήθεια αναλώσιμα, καθορίζονται στον πίνακα του παραρτήματος Β,

που αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους όρους του

διαγωνισμού και άριστης ποιότητας.
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Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αποτελούν:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με βάση τους όρους της παρούσας

διακήρυξης, όπως αυτοί αναλύονται στα Παραρτήματα Α, Β και Γ αυτής

και τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του ΔΣΑ που είναι

αναρτημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.diavoulefsi.gr/sχedionomou/KANONISMOSPROMITHEION.o

οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.

Η διακήρυξη αυτή θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΔΣΑ

(www.dsa.gr).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Δικαίωυα συυυετοΧι]c

1.I.Δlκαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω
φυσικών ή νομικών προσώπων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική
μορφή κατά την υποβολή της προσφοράς. Σε περίπτωση που Ένωση /
Κοινοπραξία επιλεγεί είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί
συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που
η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή
εκτέλεση της σύμβασης.

Στην προσφορά της Ένωσης /Κοινοπραξίας θα πρέπει να αναγράφεται
απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους. Επίσης πρέπει να
υποβάλλεται με την προσφορά και το ισχύον συμφωνητικό σύστασης.

1.2. Κάθε συμμετέχων μεμονωμένα ή ως μέλος Ένωσης/Κοινοπραξίας,
πρέπει:

1.2.1. Να μην τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.

1.2.2. Να είναι φΟΡΟλόγlκά ενήμερος ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

1.2.3. Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της
κοινής δράσης της αριθμ. 98/773/ΔΕγ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,

β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της
26ης Μαί"ου 1997 (21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθμ.
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
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δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1
της αριθμ. 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,

ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ),

στ) απάτη (386-388 Π.Κ.),

ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.),

η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.),

θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.),

ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.),

ια) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.).

Σε περίπτωση που συμμετέχων έχει εταιρική μορφή, οι πιο πάνω
προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο των διαχειριστών σε
περίπτωση ομόρρυθμων (ΟΕ), ετερόρρυθμων (ΕΕ) και εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και για τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα
σύμβουλο ή και τους τυχόν άλλους νομίμους εκπροσώπους της, σε
περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (ΑΕ)

1.2.4. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων έχει εταιρική μορφή, η εταιρία
πρέπει επιπλέον να μην τελεί σε αναγκαστική διαχείριση, κοινή ή ειδική
εκκαθάριση, διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη κατάσταση που
δημιουργεί αμφιβολίες, ως προς τη φερεγγυότητα και την οικονομική
ευρωστία της, καθώς επίσης να μην τελεί σε διαδικασία κήρυξής της σε μία
από τις προαναφερόμενες καταστάσεις.

1.2.5. Να μην έχει αποκλεισθεί από τη συμμετοχή σε δημόσιους
διαγωνισμούς.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, από Ένωση/
Κοινοπραξία, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από
τους συμμετέχοντες ξεχωριστά στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος
αποκλεισμού έστω και για έναν συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η
υποβληθείσα κοινή προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων αποδεικνύεται από
πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές.
Τα πιστοποιητικά αυτά θα υποβληθούν στον ΔΣΑ, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον όρο 7 του παρόντος Παραρτήματος.

2. Κατάρτιαη« υποβολή και αποσφράγιση προσφορών.
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2.1.Όσοl επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να
καταθέσουν μέσω του νομίμου εκπροσώπου τους, ή εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου, ιδιοχείρως ή αποστέλλοντας ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή ή μέσω courier στον ΔΣΑ, τις προσφορές τους, έως και την
ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο, προσφορές θα
αφορούν στο σύνολο των ειδών. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται
ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους.
Προσφορά που υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα,
δεν θα λαμβάνεται υπόψη και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.

2.2 Οι προσφορές θα πρέπει να υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού,
στην Ελληνική Γλώσσα, να είναι δακτυλογραφημένες και να μη
φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες Κ.λπ.
Θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και
μονογεγραμμένες από τον διαγωνιζόμενο. Αν υπάρχουν διορθώσεις,
προσθήκες Κ.λπ. πρέπειαυτές να μονογράφονται από τον συμμετέχοντα. Η
δε αρμόδια επιτροπή κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις προσθήκες κλπ
και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της
προσφοράς. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνεχή αρίθμηση και
υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του συμμετέχοντος σε κάθε φύλλο
της. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

2.3 Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέσα σε ενιαίο
σφραΥισμένο φάκελο, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει την
ΕΠΩΝγΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθμός
τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του συμμετέχοντος και να
γράφει ευκρινώς και τις παρακάτω ενδείξεις:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ EKΤVΠΩΤΩN ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣΑ.»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 18/03/2015.

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη
γραμματεία»
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Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

επιμέρουςσφραγισμένουςΔύο (2) ξεχωριστούς
φακέλους (<<Υποφακέλους»), ήτοι:

2.3.1 Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: στον
οποίο θα περιλαμβάνονται τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά που
υποβάλλει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού ο προσφέρων καθώς και
η τεχνική προσφορά του.

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:

α) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως
επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού και τα ΦΕΚ στα οποία
έχουν δημοσιευθεί' το καταστατικό ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για
ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένα αντίγραφα του καταστατικού και των
τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ), στοιχεία και έγγραφα (πρωτότυπα ή
επικυρωμένα αντίγραφα) από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο
Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, 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.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α) του
συμμετέχοντος στην οποία θα δηλώνεται ότι:

? Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
? Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας

προκήρυξης, των οποίων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
? Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των ειδών.
? Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
? Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικό με

οποιαδήποτε απόφαση του ΔΣΑ για αναβολή ή ακύρωση του
διαγωνισμού.

? Σε περίπτωση κατακύρωσης θα προσκομίσει στον ΔΣΑ τα πιστοποιητικά
που αναφέρονται στον όρο 7 της παρούσας.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α), του
συμμετέχοντος, σχετικά με τα αναφερόμενα στους όρους 1.2.1, 1.2.2.,
1.2.3. 1.2.4 και 1.2.5. της παρούσας. Για τη συνδρομή των προϋποθέσεων
του όρου 1.2.3. θα υποβάλλεται η ως άνω υπεύθυνη δήλωση, από κάθε
πρόσωπο που αναφέρεται στον όρο αυτό.

δ) .Εγγραφο εκπροσώπησης εφ' όσον ο συμμετέχων συμμετέχει στο
διαγωνισμό με εκπρόσωπό του.
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2.3.2. Σε περίπτωση υΠΟβολής κοινής προσφοράς από
Ένωση/Κοινοπραξία, όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να
υποβάλλονται για κάθε μέλος. Επίσης πρέπει να υποβληθεί και το ισχύον
συμφωνητικό σύστασης της Ένωσης/Κοινοπραξίας.

2.3.3. Στον ως άνω φάκελο των δικαιολογητικών θα πρέπει να υπάρχει
και η Τεχνική προσφορά, η οποία πρέπει να περιέχει επί ποινή
αποκλεισμού τον Πίνακα του Παραρτήματος Β της παρούσας. Ο
προσφέρων θα δηλώνει την συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών σε
σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η τεχνική
προσφορά δεν θα αναφέρει τιμές για τα προσφερόμενα είδη επί ποινή
αποκλεισμού. Η τεχνική προσφορά θα είναι υπογεγραμμένη από τον
υποψήφιο ανάδοχο. ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει υπεύθυνα επί
ποινή απόρριψης στην τεχνική προσφορά ότι τα είδη που προσφέρει είναι
καινούρια και αμεταχείριστα, αυθεντικά (original), διαθέτουν πιστοποίηση
150 9001 ή ισοδύναμη. Αναγομωμένα ή ιμιτασιόν είδη αποκλείονται
επί ποινή αποκλεισμού. Τα αναλώσιμα μελάνια θα πρέπει να έχουν
ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1έτος από την ημερομηνία παραλαβής. Σε
περίπτωση παράδοσης ελαπωματικού υλικού αυτό θα αντικαθίσταται.

3.Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: ο οποίος θα περιέχει επί
ποινή αποκλεισμού τον πίνακα του Παραρτήματος Γ της παρούσας,
συμπληρωμένο με ευκρίνεια:

~ Την τιμή μονάδας ανά είδος χωρίς ΦΠΑ.

~ Την συνολική αξία κάθε είδους χωρίς ΦΠΑ

~ Την συνολική αξία όλων των ειδών χωρίς ΦΠΑ

~ Ο συνολικός ΦΠΑ όλων των ειδών.

~ Την συνολική αξία όλων των ειδών με ΦΠΑ.

Στην οικονομική του προσφορά ο συμμετέχων θα πρέπει να αναφέρει τον
χρόνο της ισχύος της προσφοράς του, που θα είναι σύμφωνος με όσα
αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Σε περίπτωση που η προσφορά του
συμμετέχοντος έχει χρονική διάρκεια μικρότερη της ζητούμενης από την
διακήρυξη, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι τιμές των
προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της
σύμβασης. Όλες οι τιμές θα είναι εκφρασμένες σε ευρώ και θα
αναγράφονται αριθμητικά και μόνο οι τιμές των γενικών συνόλων των
ειδών με ή χωρίς ΦΠΑ θα αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως. Σε
περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η
τιμή που έχει αναγραφεί ολογράφως. Προσφορές στις οποίες δεν
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, απορρίπτονται.
Σημειώνεται ότι στις τιμές χωρίς ΦΠΑ θα περιλαμβάνονται όλες ΟΙ τυχόν
υπέρ τρίτων κρατήσεις, και κάθε άλλη επιβάρυνση. Ο αναλογούν Φόρος
ΠροστΙθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει τον ΔΣΑ. Επίσης προσφορές που
θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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4.Η προσφορά πρέπει να είναι υπογεγραμμένη σε κάθε φύλλο της και σε
περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από Ένωση/Κοινοπραξία από όλα
τα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας.

5. Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ενενήντα (90)
ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος ή δεν ορίζει καθόλου χρόνο
ισχύος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της
ισχύος των προσφορών ο ΔΣΑ θα απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους
συμμετέχοντες, πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών,
αναφορικά με την αποδοχή παράτασης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι
συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες. Η
ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να
γίνεται και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο
εφόσον αυτός το αποδεχθεί.

6. Χρόνος και τόπος παράδοσπς των υπό προμήθεια ειδών

Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί τμηματικά ανάλογα με τις
ανάγκες του ΔΣΑ, εντός έξη μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η
παράδοση των ειδών θα γίνεται στις διευθύνσεις που ορίζονται στο παράρτημα
Δ. Σημειώνεται ότι από το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας το 90% περίπου
θα παραδοθεί στα κεντρικά γραφεία του ΔΣΑ και στα δικαστήρια Αθηνών
(πρωτοδικείο Αθηνών, ΣτΕ, Αρειος Πάγος, Διοικητικά Δικαστήρια).
Ο χρόνος παράδοσης των αναλωσίμων που αφορούν στα τόνερ, στα μελάνια
και στις μελανοταινίες, εφόσον η παραγγελία γίνει από την κεντρική υπηρεσία
του ΔΣΑ ή τα δικαστήρια Αθηνών (Αρειος Πάγος, ΣτΕ, Διοικητικά δικαστήρια,
Ειρηνοδικείο Αθηνών, Εφετείο Αθηνών, Πρωτοδικείο Αθηνών) θα είναι
αυθημερόν εφόσον η παραγγελία πραγματοποιηθεί μέχρι την 12η μεσημβρινή,
άλλως την επόμενη εργάσιμη ημέρα και μέχρι 09:30 Π.μ για τα δε
περιφερειακά ειρηνΟδικεία, ο χρόνος παράδοσης θα είναι εντός 24 ωρών από
την παραγγελία. Για τα υπόλοιπα είδη αναλωσίμων (πχ photoconductor) ο
χρόνος παράδοσης θα είναι εντός πέντε εργασίμων ημερών από την
ημερομηνία παραγγελίας.
Η παραγγελία των ειδών θα γίνεται από αρμόδιο υπάλληλο μετά από
τηλεφωνική επικοινωνία, η οποία θα επιβεβαιώνεται εγγράφως με Fax ή
επιστολή.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να δέχεται εντολές μόνο από εξουσιοδοτημένους
υπαλλήλους του ΔΣΑ που θα του υποδειχθούν κατά την υπογραφή της
σύμβασης. Η μεταφορά και η παράδοση όλων των ειδών θα γίνεται με την
φροντίδα και την ευθύνη του προμηθευτή. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν
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αποκλειστικά και μόνο τον προμηθευτή. Ο ΔΣΑ απαλλάσσεται από κάθε
ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη
αιτία κατά την μεταφορά των ειδών.

7.Επιλονή ΑναδόΧου - κατακύρωση διαγωνισμού

7.1 Η επιλογή Αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού θα γίνει στον συμμετέχοντα που προσέφερε την χαμηλότερη
συνολική τιμή το σύνολΘτων ειδών, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του
ΔΣΑ, μετά από σχετική εισήγηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού

7.2 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο συμμετέχων στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση οφείλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση σΙ αυτόν της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης του ΔΣΑ,
να υποβάλει στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής
έγγραφα και δικαιΟλογητικά από τις κατά περίπτωση αρμόδιες δικαστικές και
διοικητικές αρχές, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν:

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο νο
προκύπτει, ότι τα πρόσωπαπου ορίζονται στον όρο 1.2.3. της παρούσας,
δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάΚλητη απόφαση, για κάποιο από τα
αδικήματα που αναφέρονται στον προαναφερόμενο όρο.

β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του
τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί στις καταστάσεις που
αναφέρονται στους όρους 1.2.1,1.2.4 και 1.2.5. της παρούσας.

γ) Πιστοποιητικό που εκδίδετα-ι από αρμόδια κατά περίπτωσηαρχή, από το
οποίο να προκύπτει ότι κατά την προσκόμισή του είναι ενήμερος ως προς
τις υποχρεώσεις του, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
του.

7.3 Εάν περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, χωρίς ο Ανάδοχος να
αποστείλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την υπογραφή της
σύμβασης, ο ΔΣΑ μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να αποφασίσει την
ανάθεση της προμήθειας στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης.

7.4 Ο ΔΣΑ δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και
δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να
επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή
αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους συμμετέχοντες.
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8. Κατάρτιση και υηονοαφή τος Σύμβασος - ΕΥνυοτική Εηιστολή
Καλής Εκτέλεσος.

8.1 Μεταξύ του ΔΣΑ και του Αναδόχου στον οποίο κατακυρώθηκε η
προμήθεια υπογράφεται σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους συμμετέχοντες μαζί με τις
προσφορές τους δεν δημιουργεί καμία δέσμευση για τον ΔΣΑ.

Η σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που
περιλαμβάνονται στην διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου όπως
έγινε αποδεκτή κατά την κατακύρωση.

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο
στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που
δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε
περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοl/ αντιφατικοί όροι αυτής, για
την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η
απόφαση κατακύρωσης και η προσφορά του Αναδόχου.

8.2 Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται, να
καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, (εγγύηση για την τήρηση
των όρων της σύμβασης) κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, για
την τήρηση των όρων της σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση,
κηρύσσεται έκπτωτος, και ο ΔΣΑ μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση του
έργου στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης.

Η Εγγυητική Επιστολή θα πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο
πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο, που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών
μελών αυτό το δικαίωμα, ποσού ίσου με το 10% της οικονομικής
προσφοράς του συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Η εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει διάρκεια ισχύος ένα (1) μήνα μετά την
ημερομηνία της τελικής παράδοσης των ειδών. Εάν η εγγυητική επιστολή
εκδοθεί από μη ελληνική Τράπεζα, τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε
μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά θα
συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη επικυρωμένη μετάφραση στην
ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης.

Σε περίπτωση Ένωσης /Κοινοπραξίας θα πρέπει να σημειώνεται στην
εγγύηση καλής εκτέλεσης ότι αυτή καλύπτει όλα τα μέλη της ένωσης
/κοινοπραξίας, αλληλεγγύως. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή του έργου,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση.
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9. Παραλαβή

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την επιτροπή παραλαβής του ΔΣΑ.

10. Τρόπος πληρωυός του ΑναδόΧου

Η πληρωμή των τιμολογίων του αναδόχου θα γίνεται εντός μηνός, μετά
από κάθε τμηματική παραλαβή των ειδών και την έκδοση του αντίστοιχου
για το ποσό τιμολογίου. Ο Ανάδοχος προκειμένου να εισπράξει την αμοιβή
του υποχρεούται στην προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

11. Τρόπος λόψης εγγράφων διαγωνισυού- Πληρoφoρίε~

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη Διακήρυξη από τα
γραφεία του ΔΣΑ (οδός Ακαδημίας αρ. 60, ΤΚ 10679, Αθήνα), μετά από
την υποβολή σχετικής αίτησης στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία
επικοινωνίας τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail).
Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το
αντίτυπο που παραλαμβάνουν και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε
παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στον ΔΣΑ προκειμένου να λάβουν
νέο πλήρες αντίγραφο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως
(με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία απευθυνόμενη προς τον ΔΣΑ, Διεύθυνση
Οικονομικού, αρμόδιος ο κ. Νικόλαος Λάμπου, τηλ. 210 3398153, Φαξ
210 3398152) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με
τους όρους της διακήρυξης. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε
οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους
οποιουδήποτε υπαλλήλου του ΔΣΑ σχετικά με τους όρους του
Διαγωνισμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πίνακας

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ
CANNON ΡΙΧΜΑ IP6600D Ink tank ΒΚ CΙl8BK

CANNON ΡΙΧΜΑ IP6600D Ink tank C c;LI8C

CANNON ΡΙΧΜΑ IP6600D Ink tank Μ CΙl8M

CANNON ΡΙΧΜΑ IP6600D Ink tank PCCΙl8 PC

CANNON ΡΙΧΜΑ IP6600D Ink tank ΡΜ CΙl8PM

CANNON ΡΙΧΜΑ IP6600D Ink tank Υ CΙl8Y

ΗΡ BUSINESS INΚJET 2300 ΜΕΛΑΝΙ BLACK C4844A

ΗΡ BUSINESS INΚJET 2300 ΜΕΛΑΝΙ αΑΝ C4836A

ΗΡ BUSINESS INΚJET 2300 ΜΕΛΑΝΙ MAGENTA C4837A

ΗΡ BUSINESS /NΚJET 2300 ΜΕΛΑΝΙ YELLOW C4838A

ΗΡ LASERJET PRO 400
TONER CF280XMS401DN

ΗΡ LASERJET 126Α TONER BLACK CE310A

ΗΡ LASERJET 126Α TONER αΑΝ CE31lA

ΗΡ LASERJET 126Α TONER MAGENTA CE313A

ΗΡ LASERJET 126Α TONER YELLOW CE312A

ΗΡ OFFICE JET PRO 8500 TONER BLACK C4906A

ΗΡ OFF/CE JET PRO 8500 TONER αΑΝ C4907A

ΗΡ OFFICE JET PRO 8500 TONER MAGENTA C4908A

ΗΡ OFFICE JET PRO 8500 TONER YELΙOW C4909A

LEXMARK 4227 PΙUS ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ 13Ι0034

LEXMARK C530DN TONER BLACK C5220KS

LEXMARK C530DN TONER αΑΝ C5220CS

LEXMARK C530DN TONER MAGENTA C5220MS

LEXMARK C530DN TONER YELΙOW C5220YS
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LEXMARK C544DN TONER BLACK C540HIKG

LEXMARK C544DN TONER CYAN C540HICG
LEXMARK C544DN TONER MAGENTA C540HIMG
LEXMARK C544DN TONER YELLOW C540HIYG

LEXMARK C746DN PHOTOCONDUCTOR C734X24G
LEXMARK C746DN TONER BLACK C746HIKG
LEXMARK C746DN TONER CYAN C746HICG
LEXMARK C746DN TONER MAGENTA C746HIMG
LEXMARK C746DN TONER YELΙOW C746HIYG

LEXMARK C780 ιτυ
LEXMARK C780 TONER BLACK C780HIKG
LEXMARK C780 TONER CYAN C780HICG
LEXMARK C780 TONER MAGENTA C780HIMG
LEXMARK C780 TONER YELΙOW C780HIYG

LEXMARK C782 Fuser40X1832

LEXMARK C782 TONER BLACK C782XIKG
LEXMARK C782 TONER CYAN C782XICG .

LEXMARK C782 TONER MAGENTA C782XIMG
LEXMARK C782 TONER YELLOW C782XIYG
LEXMARK C782 Waste Βοχ

LEXMARK Ε232 TONER 34016ΗΕ

LEXMARK Ε240ΟΝ PHOTOCONDUCTOR 250X22G
LEXMARK Ε240ΟΝ TONER 24016SE

LEXMARK Ε250ΟΝ TONER Ε250ΑΙΙΕ
LEXMARK Ε250ΟΝ PHOTOCONDUCTOR 250X22G

LEXMARK Ε321Ν TONER 12Α7405

LEXMARK Ε332Ν TONER 34016ΗΕ

LEXMARK Ε342ΟΝ TONER 34016ΗΕ

LEXMARK Ε350Ο PHOTOCONDUCTOR 250X22G
LEXMARK Ε350Ο TONER Ε352ΗΙΙΕ

LEXMARK Ε352ΟΝ PHOTOCONDUCTOR 250Χ226
LEXMARK Ε352ΟΝ TONER Ε352ΗΙΙΕ
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LEXMARK E360D PHOTOCONDUCΤOR250X226

LEXMARK E360D TONER Ε360ΗΙΙΕ

LEXMARK E460DN PHOTOCONDUCΤOR 250Χ226

LEXMARK E460DN TONER Ε460ΧΙΙΕ

LEXMARK MS 410DN PHOTOCONDUCΤOR 50FOZOO

LEXMARK MS 410DN TONER 50F2XOO

LEXMARK MS 510DN PHOTOCONDUCΤOR 50FOZOO

LEXMARK MS 510DN TONER 50F2UOO

LEXMARK MS 610DN ΡΗΟΤΟ CONDUCΤOR 50FOZOO

LEXMARK MS 610DN TONER 502UE

LEXMARK MS 810DN PHOTOCONDUCΤOR52DZOO

LEXMARK MS 810DN TONER 522Η

LEXMARK MS 811DN ΡΗΟΤΟ CONDUCΤOR 52DZOO

LEXMARK MS 811DN TONER522X

LEXMARK T640D TONER 64016ΗΕ

LEXMARK T652DN TONER Τ650ΗΙΙΕ

LEXMARK E250DN TONER Ε250ΑΙΙΕ

LEXMARK OPTRA C935 Fuser 40Χ3748

LEXMARK OPTRA C935 Kit 150k 40Χ4033

LEXMARK OPTRA C935 Kit 600k 40Χ4032

LEXMARK OPTRA C935 PHOTOCONDUCΤOR 930Χ736

LEXMARK OPTRA C935 TONER BLACK C930H2KG

LEXMARK OPTRA C935 TONER αΑΝ C930H2CG

LEXMARK OPTRA C935 TONER MAGENTA C930H2MG

LEXMARK OPTRA C935 TONER VELLOW C930H2VG

LEXMARK OPTRA C935 Transfer Belt

LEXMARK OPTRA C935 Waste Βαχ C930X766

OFFICEEDEGE PRO 4000 TONER BLACK 14ΙΟ1173Ε

OFFICEEDEGE PRO 4000 TONER αΑΝ 14ΙΟ086Ε

OFFICEEDEGE PRO 4000 TONER MAGENTA 14ΙΟ087Ε

OFFICEEDEGE PRO 4000 TONER VELLOW 14ΙΟ088Ε

ΟΚΙ5520 ΜΕΜΝΟΤΑΙΝΙΕΣ
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ΟΚΙ5521 ΜΕΜΝΟΤΑΙΝΙΕΣ

ΟΚΙ5590 ΜΕΜΝΟΤΑΙΝΙΕΣ

XEROX 8570 MAINTENANCE ΚΙΤ 109R783

XEROX 8570 TONER BLACK 108R934

XEROX 8570 TONER αΑΝ 108R931

XEROX 8570 TONER MAGENTA 108R932

XEROX 8570 TONER YELLOW 108R933

XEROX 8570 WASTE υΝΙΤ 109R754

XEROX PHASER 6360 TONER YELΙOW 106R1220

XEROX PHASER 6360 TONER BLACK 106R1221

XEROX PHASER 6360 TONER αΑΝ 106R1218

XEROX PHASER 6360 TONER MAGENTA 106R1219

XEROX PHASER 8560 TONER BLACK 108ROO726

XEROX PHASER 8560 TONER MAGENTA 108R00724

XEROX PHASER 8560 TONER YELΙOW 108R00725

XEROX PHASER 8560 TONER αΑΝ 108R0723

LEXMARK E350D TONER Ε352ΗΙΙΕ

LEXMARK Τ520 TONER 12Α6835

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ :

1.Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των υπό προμήθεια μελανιών.

2. Ο, ποσότητες των ζητούμενων ειδών είναι ενδεικτικές προκειμένου να
διαμορφωθεί η συνολική προσφερόμενη τιμή που θα αναγράφεται σε κάθε
μια από τις προσφορές που θα συγκεντρωθούν. Οι τελικές ποσότητες ανά
είδος και τύπο εκτυπωτή θα καθορίζονται σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες
του ΔΣΑ και τα ενεργά μηχανήματα που διαθέτει, μέχρι να συμπληρωθεί
το ποσό των 45.000 ευρώ.

3. Στα πλαίσια της σύμβασης ο ΔΣΑ θα μπορεί να εντάξει και την
προμήθεια μελανιών για νέους εκτυπωτές που τυχόν θα αγοράσει στο
μέλλον.

4. Τα είδη που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο ή μετά, κατά την περίοδο της
χρησιμοποίησής τους ακατάλληλα, θα επιστραφούν στον προμηθευτή, ο
οποίος έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός δέκα ημερών.
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Οι προμηθευτές υποχρεούνται κατά την παράδοση να προσκομίσουν
επιστολή του εργοστασίου κατασκευής, η οποία θα βεβαιώνει ότι τα
αναλώσιμα είναι καινούρια και ότι η παραγωγή τους έγινε σε χρονικό
διάστημα το πολύ έξι (6) μηνών πριν από την ημερομηνία παράδοσης; η δε
ημερομηνία θα αναγράφεται πάνω σε κάθε κουτί, καθώς και η ημερομηνία
λήξης.
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Παράρτημα Γ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑΕΙΔΟΥΙ
EΚΤVΠΩΤHΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣΦΠΑ ΧΩΡΙΙΦΠΑ

CANNON ΡΙΧΜΑ IP6600D Ink tank ΒΚ CLΙ8ΒΚ 1
CANNON ΡΙΧΜΑ IP6600D Ink tank C CLI8C 1
CANNON ΡΙΧΜΑ IP6600D Ink tank Μ CLι8Μ 1
CANNON ΡΙΧΜΑ IP6600D Ink tank PC CLΙ8 PC 1
CANNON ΡΙΧΜΑ IP6600D Ink tank ΡΜ CLΙ8ΡΜ 1
CANNON ΡΙΧΜΑ IP6600D Ink tank Υ CLΙ8Υ 1

ΗΡ BUSINESS INΚJET 2300 ΜΕΛΑΝΙ BLACK C4844A 1
ΗΡ BUSINESS INΚJET 2300 ΜΕΛΑΝΙ CYAN C4836A 1
ΗΡ BUSINESS INΚJET 2300 ΜΕΛΑΝΙ MAGENTA C4837A 1
ΗΡ BUSINESS INΚJET 2300 ΜΕΛΑΝΙ YELLOW C4838A 1

ΗΡ LASER JET PRO 400
TONER CF280XMS401DN 10

ΗΡ LASERJET 126Α TONER BLACK CE310A 1
ΗΡ LASERJET 126Α TONER αΑΝ CE311A 1
ΗΡ LASERJET 126Α TONER MAGENTA CE313A 1
ΗΡ LASERJET 126Α TONER YELΙOW CE312A 1

ΗΡ OFFICE JET PRO 8500 TONER BLACK C4906A 1
ΗΡ OFFICE JET PRO 8500 TONER CYAN C4907A 1
ΗΡ OFFICE JET PRO 8500 TONER MAGENTA C4908A 1
ΗΡ OFFICE JET PRO 8500 TONER YELΙOW C4909A 1

LEXMARK 4227 PLUS ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ 13ΙΟ034 2
.

LEXMARK C530DN TONER BLACK C5220KS 1
LEXMARK C530DN TONER CYAN C5220CS 2
LEXMARK C530DN TONER MAGENTA C5220MS 2
LEXMARK C530DN TONER YELΙOW C5220YS 2

LEXMARK C544DN TONER BLACK C540H1KG 1
LEXMARK C544DN TONER αΑΝ C540H1CG 1
LEXMARK C544DN TONER MAGENTA C540H1MG 1
LEXMARK C544DN TONER YELΙOW C540H1YG 1

LEXMARK C746DN PHOTOCONDUCTOR
C734X24G 2

LEXMARK C746DN TONER BLACK C746HIKG 2
LEXMARK C746DN TONER CYAN C746HICG 2
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LEXMARK C746DN TONER MAGENTA C746HIMG 2
LEXMARK C746DN TONER VELLOW C746HIVG 2

LEXMARK C780 ιτυ 1
LEXMARK C780 TONER BLACK C780HIKG 3
LEXMARK C780 TONER CVΑΝ C780HICG 2
LEXMARK C780 TONER MAGENTA C780HIMG 2
LEXMARK C780 TONER VELLOW C780HIVG 2

LEXMARK C782 Fuser 40ΧΙ832 1
LEXMARK C782 TONER BLACK C782XlKG 3
LEXMARK C782 TONER CVΑΝ C782XlCG 2

LEXMARK C782
TONER MAGENTA
C782XlMG 2

LEXMARK C782 TONER VELLOW C782XlVG 2
LEXMARK C782 Waste Βοχ 1

LEXMARK Ε232 TONER 340Ι6ΗΕ 1

LEXMARK E240DN PHOTOCONDUCTOR 250X22G 2
LEXMARK E240DN TONER 240l6SE 4

LEXMARK Ε250ΟΝ TONER Ε250ΑΙΙΕ 7
LEXMARK Ε250ΟΝ PHOTOCONDUCTOR 250X22G 2

LEXMARK Ε321Ν TONER Ι2Α7405 1

LEXMARK Ε332Ν TONER 340Ι6ΗΕ 1

LEXMARK Ε342ΟΝ TONER 340Ι6ΗΕ 2

LEXMARK Ε350Ο PHOTOCONDUCTOR 250X22G 1
LEXMARK Ε350Ο TONER Ε352ΗΙΙΕ 2

LEXMARK Ε352ΟΝ PHOTOCONDUCTOR 250Χ226 3
LEXMARK Ε352ΟΝ TONER Ε352ΗΙΙΕ 15

LEXMARK Ε360Ο PHOTOCONDUCTOR 250Χ226 7
LEXMARK Ε360Ο TONER Ε360ΗΙΙΕ 15

LEXMARK E460DN PHOTOCONDUCTOR 250Χ226 3
LEXMARK Ε460ΟΝ TONER Ε460ΧΙΙΕ 7

LEXMARK MS 4ΙΟΟΝ PHOTOCONDUCTOR 50FOZOO 2
LEXMARK MS 410ΟΝ TONER 50F2XOO 5
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LEXMARK MS 510DN PHOTOCONDUCΤOR 50FOZOO 3
LEXMARK MS 510DN TONER 50F2UOO 10

LEXMARK MS 610DN ΡΗΟΤΟ CONDUCΤOR 50FOZOO 8
LEXMARK MS 610DN TONER 502UE 30

LEXMARK MS 810DN PHOTOCONDUCΤOR 52DZOO 3
LEXMARK MS 810DN TONER522H 10

LEXMARK MS 811DN ΡΗΟΤΟ CONDUCΤOR 52ΟΖΟΟ 3
LEXMARK MS 811DN TONER 522Χ 6

LEXMARK Τ640Ο TONER 64016ΗΕ 1

LEXMARK T652DN TONER Τ650ΗΙΙΕ 1

LEXMARK E250DN TONER Ε250ΑΙΙΕ 1

LEXMARK OPTRA C935 Fuser 40Χ3748 1
LEXMARK OPTRA C935 Kit 150k 40Χ4033 1
LEXMARK OPTRA C935 Kit 600k 40Χ4032 1
LEXMARK OPTRA C935 PHOTOCONDUCΤOR 930Χ736 4
LEXMARK OPTRA C935 TONER BLACK C930H2KG 2
LEXMARK OPTRA C935 TONER CYAN C930H2CG 2
LEXMARK OPTRA C935 TONER MAGENTA C930H2MG 2
LEXMARK OPTRA C935 TONER YELLOW C930H2YG 2
LEXMARK OPTRA C935 Transfer Belt 1
LEXMARK OPTRA C935 Waste Βοχ C930X766 2

OFFICEEDEGE PRO 4000 TONER BLACK 14ΙΟ1173Ε 2
OFFICEEDEGE PRO 4000 TONER CYAN 14ΙΟ086Ε 1
OFFICEEDEGE PRO 4000 TONER MAGENTA 14ΙΟ087Ε 1
OFFICEEDEGE PRO 4000 TONER YELLOW 14ΙΟ088Ε 1

ΟΚΙ5520 ΜΕΜΝΟΤΑΙΝΙΕΣ 3

ΟΚΙ5521 ΜΕΜΝΟΤΑΙΝΙΕΣ 3

ΟΚΙ5590 ΜΕΜΝΟΤΑΙΝΙΕΣ 3
.

XEROX 8570 MAINTENANCE ΚΙΤ 109R783 1
XEROX 8570 TONER BLACK 108R934 1
XEROX8570 TONER CYAN 108R931 1
XEROX 8570 TONER MAGENTA 108R932 1
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XEROX 8570 TONER YELLOW 108R933 1
XEROX 8570 WASTE υΝ/Τ 109R754 1

XEROX PHASER 6360 TONER YELLOW 106R1220 1
XEROX PHASER 6360 TONER BLACK 106R1221 1
XEROX PHASER 6360 TONER CYAN 106R1218 1
XEROX PHASER 6360 TONER MAGENTA 106R1219 1

XEROX PHASER 8560 TONER BLACK 108R00726 1
XEROX PHASER 8560 TONER MAGENTA 108ROO724 1
XEROX PHASER 8560 TONER YELLOW 108R00725 1
XEROX PHASER 8560 TONER CYAN 108R0723 1

LEXMARK Ε350Ο TONER Ε352ΗΙΙΕ 1

LEXMARK Τ520 TONER 12Α6835 1
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
YWOrC Φ.Π.Α.
Συνολικό Φ.Π.Α.

Συνολική ΑΞΙΑ
υεΦ.Π.Α.
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Παράρτημα Δ

ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 14
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕΓΛΕΡΗ 4
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 47
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΛΕΩΦ.ΑΛΕ=ΑΝΔΡΑΣ 121
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΛΟΥΙ2ΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 85-87
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 14
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΔΣΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 14 - ΤΚ 151 26
ΑΜΑΡΟΥΣιογ (20ς όροφος)

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕιογ 73 -
ΤΚ 136 ΟΙ (10ς όροφος)

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Β. ΛΑΣκογ 35 - ΤΚ 192 00
(ισόγειο)

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Β. ΛΑΣκογ 35 - ΤΚ 192 00
(10ς όροφος)

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΛιογ ΜΑΝΑΚΗ 11 - ΤΚ 131 22
(30ς όροφος)

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΜΙΘΕΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙ2ΕΛογ 273 &
ΣΟΛΩΝΟΣ ΤΚ
176 74 (20ς όροφος)

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΑΣΣογ (ΟΠΙΣΘΕΝ
ΑΣΤΥΝΟΜικογ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ) (20ς όροφος)
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ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΛΑΝΤΖΗ & ΚΑΚΚΑΒΑ - ΤΚ
195 00 (10ς
όροφος)

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΘΕΜΙΔΟΣ 2 - ΚΑΠΑΝΔΡΙΏ -
ΤΚ 190 14 (10ς όροφος)

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΑΡΟΔΟΣ Γ. ΜΕΝΙΔΙΑΤΗ-
ΤΚ 191 00 (10ς όροφος)

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 269 - ΤΚ
142 31
(10ς όροφος)

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ &
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΡΗΤΩΝ 2 ΤΚ 121 32

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 46 - ΤΚ 152
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 34 (ισόγειο)
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