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                                                   - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ -  

 

    Μαρούζι, 30/07/2014 

    Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις 

ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ 
    ΝΟΗΜΑΣΧΝ  (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)         

            ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  

Σκήκα             : Οηθ. Γηαρείξηζεο  

Γξαθείν          : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ 

Πιεξνθνξίεο  : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο 

Γ/λζε             : Αγξάθσλ 3-5  

Σαρ. Κψδηθαο : 15123 Μαξνχζη 

Σειέθσλν: 210 5212890 

Φαμ: 210 5212831 

 

 

 

Θέμα: Πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ γηα πξνκήζεηα αλαισζίκσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ 

ππνέξγνπ 1 κε ηίηιν «Δπαλαζρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ηνπ ΔΑΝ ζηα λνζνθνκεία θαη ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο ηεο 

ρψξαο» ηεο πξάμεο «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ Αξρείνπ Νενπιαζηψλ» κε θσδηθφ MIS 464106 ηνπ Δ.Π. 

«Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2007 – 2013»  

 

τεη:  1. Ζ κε αξ. πξση. 5302/Φ. Πξνεγθ.464106_1 απφθαζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Σνκέα Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε ζέκα «Πξνέγθξηζε απφθαζεο κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ 1 «Δπαλαζρεδηαζκφο 

θαη αλάπηπμε ηνπ ΔΑΝ ζηα λνζνθνκεία θαη ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο ηεο ρψξαο. 

Α. Γπλάκεη ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνχ ην  ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. πξνζθεχγεη ζηελ δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο  γηα ηελ 

ππνγξαθή ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ. Ζ δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο αθνξά ζηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο γηα 

πξνκήζεηα εηδψλ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 20.465 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 

 

Προς: 

1. Σαμαράσ Α.Ε.  

Λόφοσ Κυρίλλου, Αςπρόπυργοσ 19300 

Τηλ: 210 5152052 

Fax: 210 5147700 

Υπόψιν κου Αρχοντοφλη 

2. Κόντησ Μονοπρόςωπη Ε.Π.Ε. 

Μάρνη 18, Αθήνα 10433 

Τηλ: 210 5200073 

Fax: 210 5200130 

Υπόψιν κου Τςιότςιου 

3. Πλαίςιο Computers Α.Ε.Β.Ε. 

Θέςη Σκληρή, Μαγοφλα 19018 

Τηλ: 210 2895571 

Fax: 210 2892200 

Υπόψιν κου Πετρόπουλου  
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Γηα ηεο παξνχζεο ζαο θαινχκε φπσο καο ππνβάιιεηε έγγξαθε πξνζθνξά  γηα ηελ προμήθεια αναλφζίμφν 

πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 1 κε ηίηιν: «Επαναζσεδιαζμόρ και ανάπηςξη ηος ΕΑΝ 

ζηα νοζοκομεία και ηιρ ιδιωηικέρ κλινικέρ ηηρ σώπαρ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ 

Αξρείνπ Νενπιαζηψλ» πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΚΣ θαη εληάζζεηαη ζηνλ θεματικό άξονα 01 τος 

Επισειπησιακού Ππογπάμματορ «Διοικητική Μεταππύθμιση 2007-2013», 

Ανηικείμενο ηης δράζης είναι:  

Πξφθεηηαη γηα άκεζεο δαπάλεο πξνκήζεηαο γξαθηθήο χιεο ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ έξγνπ θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ: 

 ησλ εγρεηξηδίσλ θαη ηνπ ινηπνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ ζα παξαδνζνχλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο. 

 ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ πνπ ζα παξαζρεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο 3 εκεξίδεο πνπ ζα 

δηελεξγεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ 

 παξαδνηέσλ, κειεηψλ, αλαθνξψλ, επηζηνιψλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ ζην πιαίζην 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.  

 

Περιγραθή ηφν σπό προμήθεια ειδών 

Γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ν ππφ πξνκήζεηα ζπλνιηθφο εμνπιηζκφο απνηειείηαη απφ ηα εμήο: 

Α. Μελάνια 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΠΟΟΣΖΣΑ 

1 LASER Pro 400COLOR MPF –CE410X BLACK 49 

2 LASER Pro 400COLOR MPF –CE411C COLOR 16 

3 LASER Pro 400COLOR MPF –CE412Y COLOR 16 

4 LASER Pro 400COLOR MPF –CE413M COLOR 16 

5 OKI C 5750 BLACK 35 

6 OKI C 5750 COLOR 36  

7 HP OFFICEJET PRO 8600 - 950 - BLACK 16 

8 HP OFFICEJET PRO 8600 -951 - COLOR 36 
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εκεηψλεηαη φηη ηα κειάληα ζα είλαη απζεληηθά (original) θαη φρη ζπκβαηά. Θα πξέπεη επηπιένλ λα έρνπλ 

αλαγξαθφκελε εκεξνκελία ιήμεο πέξαλ ηεο 20εο Απγνχζηνπ 2015. 

Β. Λοιπά αναλώζιμα 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΠΟΟΣΖΣΑ 

1 Κιαζέξ 8/32 ηχπνπ Skag 50 

2 Νηνζηέ έιαζκα  150 

3 Νηνζηέ πξεζπάλ κε απηηά θαη ιάζηηρν 25 * 35 cm 150 

4 πξξαπηηθφ κηθξφ κεηαιιηθφ 10 

5 πξξαπηηθφ κεγάιν κεηαιιηθφ 5 

6 Απνζπξξαπηηθφ ηχπνπ ηαλάιηα 5 

7 Πεξθνξαηέξ 20 θχιισλ 2 ηξχπεο 10 

8 Φαιίδη κεγάιν κεηαιιηθφ 10 

9 πλδεηήξεο Νν 3 10 θνπηηά 

10 Πηάζηξεο καχξεο (clips) 41 mm  10 

11 Post it 76mm x 76 mm 100 

12 ηπιφ δηαξθείαο ηχπνπ  bic (κπιε, καχξν, θφθθηλν) 100 

13 Μνιχβη  100 

14 Γφκα ιεπθή 20 

15 Ξχζηξα κεηαιιηθή  20 

16 Γηνξζσηηθφ πγξφ  20 
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17 Γηνξζσηηθή ηαηλία (roller) 4,2 mm  20 

18 Εειαηίλεο δηαθαλείο Α4 πεξθνξέ κε ηξχπεο αξηζηεξά θαη άλνηγκα 

πάλσ  

20 παθέηα 

ησλ 100 ηεκ. 

19 Φάθεινη Α4 23 x 32 cm  500 ηεκ 

20 Μαξθαδφξνη ππνγξάκκηζεο (δηάθνξα ρξψκαηα) 50 

21 
CD (CD-R)  

1 
ζπζθεπαζία 

ησλ 50 ηεκ 

22 
Φσηναληηγξαθηθφ ραξηί Α4 

300 
δεζκίδεο 

500 θχιισλ 

23 Τιηθά βηβιηνδεζίαο (ξάρε ζπηξάι, νπηζζφθπιιν, εμψθπιιν) 500 ζεη 

 

Σρόπος πληρφμής 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεη γηα ην 100% ηεο αμίαο, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ απφ ηελ 
Δπηηξνπή Παξαιαβήο ε νπνία κε ηα πξαθηηθά ηεο ζα βεβαηψλεη i) ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζή ησλ εηδψλ θαη ii) 
ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο. 

Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηε ξνή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν 
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάμεο. 

εκεηψλεηαη φηη ε θαζαξή αμία ησλ παξαζηαηηθψλ ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο βάζεη ηνπ 
Ν. 2238/94 (ΦΔΚ 151/Α/94), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 

Β. Ζ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα γίλεη έσο ηη Γεσηέρα, 4 Ασγούζηοσ 2014 και ώρα 12:00 ζηελ 

έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, Αγξάθσλ 3-5, Μαξνχζη Αηηηθήο ΣΚ 15123. 

Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ κε ηελ παξνχζα πξφζθιεζε είλαη αλνηθηή, επί ίζνηο φξνηο, 
ζε φζνπο πιεξνχλ ηηο λνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε. 

Ζ δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο  ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηελ 

πξναλαθεξφκελε δηεχζπλζε ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ήηνη ηε Γεπηέξα, 
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4 Απγνχζηνπ θαη ψξα  12:00. Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ,  καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα θαηαζέζνπλ 

ππνρξεσηηθά ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

1. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α ΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε 

ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα: α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή 

νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο  ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1), β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην  

άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ  1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην 

άξζξν 3  παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ  πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 

31.12.1998, ζει. 2), γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο  27.11.1995, ζει. 48), δ) 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 

91/308/EOK  ηνπ  πκβνπιίνπ,  ηεο  10εο  Ηνπλίνπ  1991,  γηα   ηελ   πξφιεςε  ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 

166   ηεο   28.6.1991,  ζει. 77   Οδεγίαο, ε  νπνία   ηξνπνπνηήζεθε  απφ  ηελ  Οδεγία   2001/97/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE  L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε  κε ην λ. 2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.  3424/2005 (Α΄ 305), ε) θάπνην 

απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο,  ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, 

ηεο δσξνδνθίαο  θαη  ηεο  δφιηαο  ρξεσθνπίαο.  

       ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ηελ ελ ιφγσ ππεχζπλε δήισζε ππνβάιινπλ: 

 νη δηαρεηξηζηέο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ ή Δ.Π.Δ. 

 ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη ν Γηεπζχλσλ  χκβνπινο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ.  

 ν Πξφεδξνο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ φηαλ ν πξνζθέξσλ είλαη ζπλεηαηξηζκφο.  

 ζε θάζε άιιε  πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ  νη λφκηκνη  εθπξφζσπνη  ηνπ. 

 

2. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α ΄75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε 

ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο: α) δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο 

πηψρεπζεο. (Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή  ππφ 

άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε αλάινγε 

δηαδηθαζία), β) δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία ζέζεο 

ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. (Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή  ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή ππφ άιιε αλάινγε δηαδηθαζία), γ) είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο), αλαθέξνληαο φινπο 

ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαβάινπλ εηζθνξέο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο 
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αζθάιηζεο γηα ην απαζρνινχκελν ζε απηνχο πξνζσπηθφ, δ) είλαη ελήκεξνη  σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπο, ε) είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά 

ηνπο.(Γηεπθξίληζε: ηελ ππεχζπλε δήισζε λα αλαθέξεηαη ην νηθείν επηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ 

επάγγεικά ηνπο). (Σα αιινδαπά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δειψλνπλ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα 

κεηξψα ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή  ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο), ζη) δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Κ.Ν. 

2190/20, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A΄101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ 

ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ 

άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα), δ) δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη δελ  ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Αλάπηπμεο, ε) ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα (κφλν γηα ζπλεηαηξηζκνχο).  

 ε πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, νη παξαπάλσ ππεχζπλεο δειψζεηο, 

ππνβάιινληαη απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ.  

 Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

 

3. Δθφζνλ ν ππνςήθηνο ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπ, ππνβάιιεη καδί κε ηελ 

πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

4. Σα  λνκηκνπνηεηηθά  έγγξαθα   θάζε   ζπκκεηέρνληνο,  φπσο ην Φ.Δ.Κ. ίδξπζεο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο 

ηνπ (γηα  δηαγσληδφκελνπο  κε κνξθή  Α.Δ. θαη  Δ.Π.Δ.),  επηθπξσκέλν   αληίγξαθν  ή  απφζπαζκα ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ  θαη  ησλ  εγγξάθσλ  ηξνπνπνηήζεψλ  ηνπ  (γηα Ο.Δ θαη  Δ.Δ.)  

ηνηρεία  θαη  έγγξαθα  απφ  ηα  νπνία  πξέπεη  λα  πξνθχπηνπλ  ν  Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο ΑΔ, ηα  ππφινηπα  πξφζσπα  πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή  ηνπο ην 

λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα  ηεο  λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ  απηφ  δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ  ην 

θαηαζηαηηθφ  αλαιφγσο κε ηε  λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

5. Βεβαηψζεηο θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο απφ αξκφδηα ππεξεζία (ΓΟΤ – ΗΚΑ) 

6. Τπεχζπλε δήισζε φηη έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ησλ επηζπλαπηφκελσλ  

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη απνδέρνληαη απηνχο πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. Δπηπξνζζέησο, ζ’ 

αλαθέξεηαη αξηζκφο θαμ ζηνλ νπνίν ζα απνζηέιινληαη γηα γλσζηνπνίεζε ηα ζρεηηθά, κε ηελ εμέιημε 

ηνπ δηαγσληζκνχ, έγγξαθα θαη απνθάζεηο. 

7. Γήισζε φηη  αλαιακβάλεη λα παξαδψζεη ην ζχλνιν ησλ θάζεσλ ηεο δξάζεο ζην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ. φπσο 

νξίδεηαη ζην σο  άλσ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  



 

                                                                                           

                                                                                                      

 

 

7 7 

 
Ζ επηηξνπή δηαγσληζκνχ ζα απνζθξαγίζεη ηνπο  θαθέινπο  ησλ πξνζθνξψλ παξνπζία ησλ λνκίκσλ 

εθπξνζψπσλ ησλ εηαηξεηψλ  άιισο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ πξνο ηνχην πξνζψπσλ. Ζ απνζθξάγηζε ησλ 

πξνζθνξψλ ζα γίλεη σο εμήο: 

 Απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο ηεο πξνζθνξάο θαη κνλνγξάθνληαη φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ θαθέινπ. 

 Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο ε επηηξνπή δηαγσληζκνχ ζα πξνβεί ζε 

αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ θαη ζα ζπληαρζεί ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ. 

Γ. Η προζθορά θα ζσνηατθεί φς ακολούθφς: 

 Ζ επίζεκε γιψζζα ηεο πξνζθνξάο είλαη ε ειιεληθή. 

 Να έρεη ζπληαρζεί ππνρξεσηηθά κε ηνλ ηξφπν, ηελ ηάμε, ηελ αξίζκεζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, λα θέξνπλ κνλνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληνο ζε θάζε ζειίδα. 

 Ζ πξνζθνξά ππνβάιιεηαη κέζα ζε εληαίν  ζθξαγηζκέλν θάθειν ζε δχν (2) αληίηππα. Σν έλα αληίηππν 

θέξεη ηελ έλδεημε «ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ» ζε θάζε ζειίδα ηνπ θη απηφ ζα είλαη επηθξαηέζηεξν ηνπ άιινπ 

αληηηχπνπ ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη:     

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ 

«Ππομήθεια αναλωζίμων» γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 1 κε ηίηιν: «Επαναζσεδιαζμόρ και ανάπηςξη ηος 

ΕΑΝ ζηα νοζοκομεία και ηιρ ιδιωηικέρ κλινικέρ ηηρ σώπαρ» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ 

Αξρείνπ Νενπιαζηψλ» κε MIS 464106. 

Ημερομηνία διαπραγμάηεσζης: 4 Ασγούζηοσ 2014 εκέξα Γεσηέρα θαη ψξα 12:00 θαη ζα αλαθέξεη, ηα 

ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

Ζ πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο θαθέινπο: 

ΦΑΚΔΛΟ Α κε ηελ έλδεημε ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ. 

Πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά ηα ππνρξεσηηθά δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο θαζψο θαη ηνπο πίλαθεο 

ζπκκφξθσζεο ηνπ παξαξηήκαηνο ζπκπιεξσκέλνπο.  

ΦΑΚΔΛΟ Β  κε ηελ έλδεημε  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ. 

Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά», πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επί ποινή απόρριυης, ζσμπληρφμένο ηνλ 

πίλαθα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο. 
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Οη  πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, 

πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ  ηεο 

δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ, 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Γελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ πνπ δεηνχληαη κε ηελ παξνχζα 

πξφζθιεζε. 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο ζα γίλεη ζε κία ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο. 

Κριηήριο καηακύρφζης: η ταμηλόηερη ηιμή. Δηδηθφηεξα, ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη κε θξηηήξην 

ηελ ρακειφηεξε ηηκή. Γειαδή, ε θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ έρεη πξνζθέξεη ηελ ρακειφηεξε 

ηηκή απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 

Γηα ηελ θαηαθχξσζε θαη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ησλ παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθψλ: 

i. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο 

άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε 

δηθαζηηθή απφθαζε, γηα : 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο 

θνηλήο δξάζεο  ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1), 

β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην  άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Μαΐνπ  1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3  παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 

98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ  πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2), 

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο  27.11.1995, ζει. 48), 

δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 

91/308/EOK  ηνπ  πκβνπιίνπ,  ηεο  10εο  Ηνπλίνπ  1991,  γηα   ηελ   πξφιεςε  ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE 

L 166   ηεο   28.6.1991,  ζει. 77   Οδεγίαο, ε  νπνία   ηξνπνπνηήζεθε  απφ  ηελ  Οδεγία   

2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE  L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76) 

ε νπνία ελζσκαηψζεθε  κε ην λ. 2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.  3424/2005 (Α΄ 

305), 

ε) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο,  ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 

ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο  θαη  ηεο  δφιηαο  ρξενθνπίαο. 
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Τπφρξενη πξνζθφκηζεο απνζπάζκαηνο πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο 

δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, είλαη ηα θπζηθά πξφζσπα, νη 

δηαρεηξηζηέο ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη ησλ εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 

(Δ.Π.Δ.), ν Πξφεδξνο θαη  Γηεπζχλσλ χκβνπινο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ (Α.Δ.), ν πξφεδξνο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 

ii. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 

ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 

iii. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 

ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε.  

iv. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπο.  

ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ 

πεξηπηψζεσλ (2), (3) θαη (4) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

Δπηπξφζζεηα, ν ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ππεχζπλε δήισζε λνκίκσο ζεσξεκέλε 

γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ζηελ νπνία λα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο 

είλαη ππνρξεσκέλνο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, λα θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν ζε απηφλ πξνζσπηθφ. 

v. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ ή ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο, κε ην νπνίν ζα 

πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη 

ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο..   

vi. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 

ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/20, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 

1892/1990 (A΄101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά 

λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά 

λνκηθά πξφζσπα). 

Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο, 

εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα 
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ζην δηαγσληζκφ A.E., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα΄ θαη 7β.12 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, 

φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, απφ ην αξκφδην εθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε.  

Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην 

πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο. 

vii. Οη ζπλεηαηξηζκνί, βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

ε πεξίπησζε πνπ ζηε ρψξα ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ νξηζκέλα απφ ηα πην πάλσ δηθαηνινγεηηθά 

δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ή, ζηα θξάηε φπνπ 

δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ελψπηνλ 

δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθή αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο 

ρψξαο ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ 

εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε 

θαηάζηαζε 

viii. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη:  

α)  Ζ επηρείξεζή ηνπο δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο, 

β)  Γελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκφ, κε ακεηάθιεηε απφθαζε, 

γ)  Γελ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο,  

δ)  Ζ επηρείξεζε είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ φζν 

θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο ελ γέλεη πξνο ην Γεκφζην ηνκέα, 

ε)  Γελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη 

απφ ηελ ππεξεζία. 

Δθφζνλ ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε απνηειεί έλσζε/ θνηλνπξαμία 

ππνςεθίσλ αλαδφρσλ πνπ ππέβαιιαλ θνηλή πξνζθνξά, πξνζθνκίδνληαη ηα παξαπάλσ θαηά 

πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ησλ ζεκείσλ 1 έσο θαη 8 γηα θάζε κέινο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή 

θνηλνπξαμία. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη : 

Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε θξάηνο εθηφο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ 

επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
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Γιάρκεια ηης ζύμβαζης 

Ζ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο /παξάδνζεο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ  νξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 
δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

Ζ Πξφεδξνο ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.        

   

 

      Καζ. Σ. Κξεκαζηηλνχ 

 

 

 

 

 

Δζφηερική διανομή: 
1. Γξ. Πξνέδξνπ 
2. Γξ. Γηεπζπληή 
3. Γξ. Ννκηθψλ Θεκάησλ 
4. Σκ. Δθπαίδεπζεο & Δζληθψλ Αξρείσλ 
6. Σκ. Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο 
7. Γξ. Γηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΑΞΗΑ ΥΧΡΗ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 
ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ  

ΜΔ ΦΠΑ [€] 
ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΟ 

      

      

      

ΤΝΟΛΟ     
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ΠΙΝΑΚΔ ΤΜΜΟΡΦΧΗ 

 

Α/Α/ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Μελάνι εκησπφηή για 

LASER Pro 400COLOR MPF –CE410X BLACK 

49 

ΝΑΗ   

2 Μελάνι εκησπφηή για 

LASER Pro 400COLOR MPF –CE411C COLOR 

16 

ΝΑΗ   

3 Μελάνι εκησπφηή για 

LASER Pro 400COLOR MPF –CE412Y COLOR 

16 

ΝΑΗ   

4 Μελάνι εκησπφηή για 

LASER Pro 400COLOR MPF –CE413M COLOR 

16 

ΝΑΗ   

5 Μελάνι εκησπφηή για 

OKI C 5750 BLACK 

35 

ΝΑΗ   

6 Μελάνι εκησπφηή για 

OKI C 5750 COLOR 

 36 

ΝΑΗ   

7 Μελάνι εκησπφηή για 

HP OFFICEJET PRO 8600 - 950 - BLACK 

16 

ΝΑΗ   

8 Μελάνι εκησπφηή για  

HP OFFICEJET PRO 8600 -951 - COLOR 

36 

ΝΑΗ   
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Α/Α/ 
Δίδος ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΗΗ 

ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Κιαζέξ 8/32 ηχπνπ Skag 50 ΝΑΗ   

2 Νηνζηέ έιαζκα  150 ΝΑΗ   

3 Νηνζηέ πξεζπάλ κε απηηά θαη 

ιάζηηρν 25 * 35 cm 
150 

ΝΑΗ   

4 πξξαπηηθφ κηθξφ κεηαιιηθφ 10 ΝΑΗ   

5 πξξαπηηθφ κεγάιν κεηαιιηθφ 5 ΝΑΗ   

6 Απνζπξξαπηηθφ ηχπνπ ηαλάιηα 5 ΝΑΗ   

7 Πεξθνξαηέξ 20 θχιισλ 2 ηξχπεο 10 ΝΑΗ   

8 Φαιίδη κεγάιν κεηαιιηθφ 10 ΝΑΗ   

9 πλδεηήξεο Νν 3 10 θνπηηά ΝΑΗ   

10 Πηάζηξεο καχξεο (clips) 41 mm  10 ΝΑΗ   

11 Post it 76mm x 76 mm 100 ΝΑΗ   

12 ηπιφ δηαξθείαο ηχπνπ  bic 

(κπιε, καχξν, θφθθηλν) 
100 

ΝΑΗ   

13 Μνιχβη  100 ΝΑΗ   

14 Γφκα ιεπθή 20 ΝΑΗ   

15 Ξχζηξα κεηαιιηθή  20 ΝΑΗ   

16 Γηνξζσηηθφ πγξφ  20 ΝΑΗ   

17 Γηνξζσηηθή ηαηλία (roller) 4,2 mm  20 ΝΑΗ   

18 Εειαηίλεο δηαθαλείο Α4 πεξθνξέ 

κε ηξχπεο αξηζηεξά θαη άλνηγκα 

πάλσ  

20 παθέηα ησλ 

100 ηεκ. 

ΝΑΗ   
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19 Φάθεινη Α4 23 x 32 cm  500 ηεκ ΝΑΗ   

20 Μαξθαδφξνη ππνγξάκκηζεο 

(δηάθνξα ρξψκαηα) 
50 

ΝΑΗ   

21 
CD (CD-R)  

1 ζπζθεπαζία 

ησλ 50 ηεκ 

ΝΑΗ   

22 
Φσηναληηγξαθηθφ ραξηί Α4 

300 δεζκίδεο 

500 θχιισλ 

ΝΑΗ   

23 Τιηθά βηβιηνδεζίαο (ξάρε 

ζπηξάι, νπηζζφθπιιν, 

εμψθπιιν) 

500 ζεη 

ΝΑΗ   

 


