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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝOΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   

Ταχ. Δ/νση: Θηβών 196-198                                                                    

Τ.Κ. : 182 33 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ                                   Ημερ. : 26/04/2021 

Κτίριο Κεράνη, 1ος όροφος                                                       Αριθμός: Α63/2021 
Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                   (Αρ. Πρωτ.:     28123         )                                       

Πληροφορίες : Λιανού Μάρθα  

Τηλέφωνο  213 2004 261,2132004279 
Ε-mail: lianou@2dype.gov.gr  
 

 
 
Διενέργεια έρευνας αγοράς με συλλογή γραπτών  σφραγισμένων  προσφορών,  για  την προμήθεια 
αναλώσιμων υλικών μελανιών για τις ετήσιες ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς 
& Αιγαίου, (CPV 30192110-5) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.670,00€ χωρίς Φ.Π.Α, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 
 
 

Η με αριθμ.Πρωτ. 28067/26/04/2021 απόφαση της Διοίκησης της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς 
και Αιγαίου 

 
Ημερομηνία Λήξης: 14/05/2021 

 

        ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη : 3.670,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ   (4.550,80€ με ΦΠΑ) 
 
 
Περιγραφή της Παρεχόμενης Προμήθειας   
Έργο: Προμήθεια αναλώσιμων υλικών μελανιών για τις ετήσιες ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 

2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου. 

 

Αντικείμενο της Παρεχόμενης Προμήθειας   
Κύριος του Έργου είναι η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου. 
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Το έργο αφορά στην Προμήθεια αναλώσιμων υλικών μελανιών για τις ετήσιες ανάγκες της Κεντρικής 

Υπηρεσίας της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ (ΦΥΛΛΟ) ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να επισυνάψουν με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ 

συμπληρωμένους τους πίνακες που ακολουθούν (απάντηση –παραπομπή στα σχετικά –αντίστοιχα 

έγγραφα της τεχνικής προσφοράς) και να προσκομίσουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά και έγγραφα 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α/Α Χαρακτηριστικό Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 

1 Υπεύθυνη  δήλωση ότι  η  ποιότητα 

των αναλώσιμων, που θα παραδοθούν, 

θα είναι σύμφωνη με τους όρους και 

τις προδιαγραφές της Προκήρυξης. 

ΝΑΙ 

  

2 Τα αναλώσιμα να είναι ισοδύναμα –

συμβατά ΝΑΙ 

  

3 Τα αναλώσιμα να μην είναι 

ανακατασκευασμένα 

(remanufactured)ή αναγομωμένα 

(refilled) 

ΝΑΙ 

  

4 Οι κατασκευαστές των 

προσφερομένων ειδών θα πρέπει να 

διαθέτουν Πιστοποιητικό 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

σύμφωνα με το πρότυπο EMASή 

ISO14001 ή ισοδύναμο, το οποίο θα 

προσκομιστεί στο στάδιο της 

κατακύρωσης 

ΝΑΙ 

  

5 Η παραγωγή, συσκευασία και 

διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών 

θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην εθνική και 

Ενωσιακή νομοθεσία.  

Οι υποψήφιοι προμηθευτές πρέπει 

να έχουν στη διάθεσή τους όλα τα 

απαραίτητα αποδεικτικά μέσα και 

να τα προσκομίσουν εφόσον τους 

ΝΑΙ 
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ζητηθούν.  

Ενδεικτικά αναφέρονται άδεια 

λειτουργίας, πιστοποιητικό εγγραφής 

στο Ε.Μ.Π.Α. εφόσον απαιτείται, 

σύμβαση συνεργασίας με σύστημα 

εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, 

εφόσον απαιτείται, αποτελέσματα 

εργαστηριακών ελέγχων για 

επιβεβαίωση συμμόρφωσης με τις 

απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 

1907/2006 -R.E.A.C.H. κ.λ.π. 

6 Oπρομηθευτής, για το σύνολο των 

αναλωσίμων, θα πρέπει να δηλώσει 

την επιχειρηματική μονάδα στην 

οποία κατασκευάζονται/θα 

κατασκευαστούν, τον τόπο 

εγκατάστασης αυτής καθώς και την 

εμπορική ονομασία ή εμπορικό σήμα 

των προσφερόμενων ειδών.  

Οι υποψήφιοι Προμηθευτές θα 

καταθέσουν ΥΔ κατά το στάδιο της 

υποβολής των τεχνικών προσφορών. 

ΝΑΙ 

  

7 Ο προμηθευτής υποχρεούται να 

προσκομίσει έγγραφη βεβαίωση του 

κατασκευαστή που θα πιστοποιεί ότι 

τα συμβατά αναλώσιμα θα αποδίδουν 

το ίδιο καλά με τα αυθεντικά προϊόντα 

που παρέχονταν από τον 

κατασκευαστή του μηχανήματος. 

ΝΑΙ 

  

8 Τα αναλώσιμα να είναι αμεταχείριστα, 

σε άριστη κατάσταση σε αεροστεγώς 

σφραγισμένες συσκευασίες. 

Τα αναλώσιμα να παραδίδονται σε 

χάρτινη σκληρή συσκευασία. Επί της 

συσκευασίας εκάστου αναλωσίμου θα 

αναφέρονται υποχρεωτικά: 

•Η επωνυμία του Προμηθευτή 

•Η επωνυμία του κατασκευαστή 

•Τα μοντέλα των εκτυπωτών με τα 

οποία είναι συμβατά τα αναλώσιμα. 

ΝΑΙ 
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9 Τα προσφερόμενα αναλώσιμα θα 

φέρουν κάλυμμα κεφαλής ή ταινία 

ασφαλείας ή άλλο σύστημα που θα 

εξασφαλίζει το απαραβίαστο της 

συσκευασίας πριν το άνοιγμα. 

ΝΑΙ 

  

10 Τα αναλώσιμα να είναι σύμφωνα με 

τα πρότυπαISO/IEC19752 

ISO/IEC19798 ή ISO/IEC24711. Τα 

εν λόγω πιστοποιητικά που 

πιστοποιούν τα ανωτέρω, θα 

προσκομισθούν στο στάδιο της 

κατακύρωσης. 

ΝΑΙ 

  

11 Για όλα τα αναλώσιμα είδη που 

περιέχουν γραφίτη απαιτείται 

έγγραφη βεβαίωση του 

κατασκευαστή των ειδών ότι 

παρέχει φύλλα δεδομένων 

ασφαλείας, MSDS(Material Safety 

Data Sheet), όπως περιγράφεται στην 

οδηγία 67/548/EECτης Ε.Ε. για τις 

επικίνδυνες ουσίες. 

ΝΑΙ 

  

12 Να παρέχεται εγγύηση 

αντικατάστασης ελαττωματικών 

προϊόντων για χρονική διάρκεια ενός 

έτους από την ημερομηνία παράδοσης. 

Αναλώσιμα που διαπιστώνεται ότι 

είναι ελαττωματικά αντικαθίστανται 

από τον ανάδοχο εντός πέντε (5) 

ημερών, από την έγγραφη ενημέρωσή 

του. 

ΝΑΙ 

  

13 Αν προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε 

μηχάνημα της 2ης ΥΠΕ από το 

αναλώσιμο υλικό (γεγονός που θα 

πιστοποιηθεί από την κατασκευάστρια 

εταιρεία ή από εξειδικευμένο φορέα 

συντήρησης του μηχανήματος), ο 

προμηθευτής θα αναλάβει εντός δέκα 

(10) ημερών, από την έγγραφη 

ενημέρωσή του, είτε την 

αποκατάσταση της βλάβης του 

μηχανήματος (ανταλλακτικά, εργασία 

επισκευαστή, κόστος μεταφορικών), 

είτε την εξ’ ολοκλήρου 

αντικατάσταση του μηχανήματος με 

άλλο ίδιων ή ανωτέρων προδιαγραφών 

ΝΑΙ 
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σε περίπτωση μη επισκευάσιμης 

βλάβης. 

 

Ειδικοί Όροι 

• Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει για ένα ή περισσότερα είδη αναλωσίμων υλικών 

καταθέτοντας προσφορά για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας του αντίστοιχου είδους. 

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

ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

 Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντος 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.  

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 ειδών, που κατά την κρίση του προσφέροντος τεκμηριώνουν 

τα στοιχεία των απαντήσεων στις τεχνικές προδιαγραφές. 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και η παροχή 

όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 

 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

KAΘΑΡΗ ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Σύμβατα Μελάνια

SAMSUNG 101S MLT-D101S (1.5K) 4 15,00 60,00

SAMSUNG 116L MLT-D116L(3K) 10 15,00 150,00

SAMSUNG 116R DRUM MLT-R116(9K) 3 15,00 45,00

LEXMARK MS312 50F2H00(5K) 5 40,00 200,00

LEXMARK MS415 50F2X00(10K) 10 40,00 400,00

LEXMARK 51F200 DRUM 50F0Z00(60K) 5 30,00 150,00

HP  LASER PRO MFP M227 FDN  CF230X CF230X(3,5K) 3 15,00 45,00

OKI ES4132 45807116(11,1K) 6 30,00 180,00

OKI ES4132 DRUM 44574302(25K) 2 70,00 140,00

1.370,00

Γνήσια Μελάνια

LEXMARK B2338 B232000(3K) 20 100,00 2.000,00

LEXMARK B2338 DRUM 56F0Z00(60K) 5 60,00 300,00

Μερικό Σύνολο  Γνήσια Μελάνια 2.300,00

Σύνολο Μελάνια 3.670,00

 
 

 

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες και ξεκινάει από την ημερομηνία 

καταχώρησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

H παράδοση των ειδών θα γίνει στην Κεντρική Υπηρεσία  της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. 
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Η προς παράδοση ποσότητα θα είναι σύμφωνη με την ποσότητα στον επισυναπτόμενο πίνακα και θα 

γίνει το αργότερο μέσα στην προβλεπόμενη από τη σύμβαση προθεσμία παράδοσης.  

Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από την ορισθείσα τρίμηνη επιτροπή παραλαβής 

διαφόρων ειδών (εκτός βενζίνης)  της Κεντρικής Υπηρεσίας  της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι προσφορές θα αποσταλούν έως την 14/05/2021 ημέρα Παρασκευή ώρα 14:00 μ.μ. και θα 
απευθύνονται στη Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, στην οδό Θηβών 196-
198, 182 33 (κτίριο Κεράνη, 1ος όροφος).  
 
Ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού έχει οριστεί η 17/05/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 
π.μ. 
 
Θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (1ος όροφος) αναγράφοντας στον τίτλο τη λέξη 
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τον τίτλο του διαγωνισμού. 
Η κατακύρωση θα γίνει στον οικονομικό φορέα που είναι εντός των τεχνικών προδιαγραφών και 
προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών. 
 
Ισχύς προσφορών: Ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής τους.  
  
Οι οικονομικοί φορείς μέσα στο φάκελο  της προσφοράς τους θα τοποθετήσουν υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία θα δηλώνουν ότι: α)  Αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους της πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών και β) Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό δικαιολογητικό, 
εφόσον τους ζητηθεί, με ποινή απόρριψης. 
 Η προσφορά θα είναι καθαρογραμμένη, χωρίς διορθώσεις, θα φέρει σφραγίδα της επιχείρησης και 
υπογραφή του προσφέροντα. 
Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής.  
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με 
την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή (παρ. 4 
του άρθρου 26 του ν. 4412/2016). 

Οι οικονομικοί φορείς με την υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να 
εκδώσουν πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας - τα οποία να καλύπτουν και 
το χρόνο υποβολής της προσφοράς τους - προκειμένου να τα υποβάλλουν εφόσον αναδειχθούν 
προσωρινοί ανάδοχοι, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 παρ.1 του Ν.4412/2016.  
  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ : 

Α.1) Η πληρωμή των προμηθευτών θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη 
λήψη του τιμολογίου, την έκδοση από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής πρακτικού παραλαβής και 
καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, με προϋπόθεση την προσκόμιση φορολογικής 
και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου  ζητηθεί από την Οικονομική 
Υπηρεσία. 
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2) Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά από τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από 
την αρμόδια υπηρεσία της 2ης ΥΠΕ. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 
παραλαβή των ειδών. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Β. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. (παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 
4412/2016) 

Ειδικότερα: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων  επιβάλλεται. (άρθρο 44 Ν. 4605/2019 όπως ισχύει) 

β) Χαρτόσημο 3%  επί της κράτησης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

δ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 
από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων 
Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
(Ν. 2283/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπως εκάστοτε ισχύει). 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει τη 2ης Υγειονομική 
Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιούμενος ισχύει. Προσφορές που 
ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν θα γίνονται δεκτές. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν ολοκληρωθεί η παράδοση των ειδών, γίνει η 
αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις 
στα πλαίσια καλής λειτουργίας των ειδών, από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης που θα αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την εκτέλεση της σύμβασης 
και μετά την πληρωμή του τιμήματος. 

 

Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                              Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ.Ο.Ο.Υ.                      Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

 

 

 

ΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΘΑ                                 ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΝΙΚ.                                      ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡ.                 ΡΟΪΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΛ04469Η2Ξ-ΞΓΦ
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