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ΘΕΜΑ:  Διακήρυξη  πρόχειρου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την  επιλογή 
αναδόχου  για  την  προμήθεια  αναλωσίμων  υλικών  για  εκτυπωτές, 
φωτοαντιγραφικά μηχανήματα,  Η/Υ και  FAX.  

Κριτήριο Αξιολόγησης :   χαμηλότερη τιμή 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του  άρθρου  90  του  «Κώδικα  Νομοθεσίας  για  την  Κυβέρνηση  και  τα 

Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α/2005).

1.2. Το Π.Δ 85/2012 (ΦΕΚ 14/Α’/21-6-2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, 
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 98/2012 
(ΦΕΚ160/Α/10-8-2012).

1.3. Της  υπ΄  αριθμ.  2919/12-09-2012  (ΦΕΚ  2563/Β΄/21-09-2012)  Απόφασης  του 
Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης, περί «εξουσιοδότησης να υπογράφουν με 
εντολή Υπουργού» ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης και οι Προϊστάμενοι 
Δ/νσεων και Τμημάτων του ΥΜΑΘ.

2. Τις διατάξεις:
2.1 Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων".
2.2  Του  Ν.2362/95  (ΦΕΚ  247/Α/95)  "Περί  Δημοσίου  Λογιστικού,  ελέγχου  των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 
(ΦΕΚ 141/Α/2010)
2.3  Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10.7.07) "Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου".
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2.4  Του  Ν.2198/94  (ΦΕΚ  43/Α/94)  σχετικά  με  την  "Παρακράτηση  φόρου 
εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις".
 2.5  Του  Ν.  3861/2010  (ΦΕΚ  112/Α/2010)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την 
υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και 
αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  «Πρόγραμμα  Διαύγεια»  και  άλλες 
διατάξεις.
2.6 Τον Ν.4013/2011 (ΦΕΚ204/Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων 
Συμβάσεων…» όπως συμπληρώθηκε με την Π1/2380 ΚΥΑ (ΦΕΚ3400/Β/20-12-2012)
2.7 Της αριθμ. 35130/739/09.08.2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 
1291/Β/2010), που αναφέρεται στην «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 
παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια 
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».  
2.8  Του Ν.  3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
2.9 Του Π.Δ.  113/2010 (  Φ.Ε.Κ.  194/Α/2010 )  «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες».

3.  Την  με  αριθμ.  πρωτ.  1323/19-3-2013  (ΑΔΑ:  ΒΕΔΧΟ4-Σ9Ο)  απόφαση  ορισμού 
μελών τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού 

4.  Το  από  12/03/2013  πρωτογενές  αίτημα  το  οποίο  αναρτήθηκε  στο  Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό 13REQ000120452.

5. Την με αριθμ. πρωτ. 1202 /12-03-2013 (ΑΔΑ ΒΕΔ2Ο4-ΝΚΖ) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης   με  α/α  26811  καταχώρησης  στο  Βιβλίο  Εγκρίσεων  και  Εντολών 
Πληρωμής  της  Υπηρεσίας  Δημοσιονομικού  Ελέγχου  η  οποία  αναρτήθηκε  στο 
Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως  εγκεκριμένο  αίτημα με 
αριθμό 13REQ000127152

6. Τις  άμεσες υπηρεσιακές  ανάγκες προμήθειας αναλώσιμων υλικών για εκτυπωτές, 
φωτοαντιγραφικά  μηχανήματα,  Η/Υ και   FAX για  την  εύρυθμη  λειτουργία  των 
υπηρεσιών του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης  και την ανάγκη προκήρυξης 
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

    ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη  τιμή για  την  προμήθεια  αναλωσίμων  υλικών για  εκτυπωτές, 
φωτοαντιγραφικά  μηχανήματα,  Η/Υ και  fax.   Η προϋπολογιζόμενη  δαπάνη,  θα 
ανέλθει   έως  το  ποσό  των σαράντα  χιλιάδων  ευρώ (40.000,00  €), 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις  πιστώσεις  του  ΚΑΕ 1723  του 
Φορέα  25/110 του  οικονομικού  έτους  2013. Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα 
αύξησης ή μείωσης της ποσότητας κατά 30% και 50% αντίστοιχα, σύμφωνα με το 
άρθρο 21 του Π.Δ. 118/07.

2. Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει με τακτικά χρηματικά εντάλματα μετά την 
οριστική ποιοτική και ποσοτική τμηματική παραλαβή του υλικού από την Επιτροπή 
Παραλαβής.

3. Τα προς προμήθεια αναλώσιμα υλικά και  τα τεμάχια αυτών αναφέρονται  στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ,  το  οποίο  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της  παρούσας  απόφασης. 
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Επισημαίνεται ότι τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι αυθεντικά  και να 
μην έχουν υποστεί οποιαδήποτε τεχνική επεξεργασία. Επιπλέον οι ποσότητες των 
ζητουμένων  προς  προμήθεια  αναλώσιμων  είναι  ενδεικτικές, προκειμένου  να 
διαμορφωθεί η συνολική προσφερόμενη τιμή που θα αναγράφεται σε κάθε μία από 
τις  προσφορές  που  θα  συγκεντρωθούν.  Oι  τελικές  ποσότητες  θα  καθορίζονται 
σταδιακά ανάλογα με τα αιτήματα της Υπηρεσίας.

Η αναθέτουσα αρχή θα δύναται στο πλαίσιο της σύμβασης που θα προκύψει 
να προμηθεύεται και παρεμφερή είδη εκτός καταλόγου, για εκτυπωτές ή φάξ ή άλλο 
που  πιθανά  να  ενταχθούν  στο  δυναμικό  της  μετά  τη  σύνταξη  της  παρούσας 
διακήρυξης και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν. Πριν την παραγγελία σχετικών 
ειδών  θα  προηγείται  σχετική  έρευνα  αγοράς  κατά  την  οποία  θα  συλλέγονται 
τουλάχιστο δύο εναλλακτικές προσφορές. Ο ανάδοχος θα υποχρεούται να παρέχει τα 
είδη σε τιμή τουλάχιστον ίση ή μικρότερη σε σχέση με τη χαμηλότερη εναλλακτική 
προσφορά.
4. Με απόφαση της Υπηρεσίας και  ύστερα από πρόταση της αρμόδιας  επιτροπής 
παραλαβής  του έργου, διακόπτεται η χρηματοδότηση του έργου και καταγγέλλεται 
η σύμβαση, εφόσον ο Ανάδοχος υπαιτίως δεν παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τη 
σύμβαση  ανάθεσης.  Για  τα  θέματα  κήρυξης  του  αναδόχου  έκπτωτου  και  τις 
επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 
34 του Π.Δ. 118/2007.
Ως  προς  τα  δικαιολογητικά  πληρωμής  και  λοιπά  στοιχεία  ισχύουν  τα  όσα 
αναφέρονται  στο  άρθρο  35  του  ΚΠΔ  (Π.Δ.  118/2007),  καθώς  και  στην  οικεία 
απόφαση του Υπ. Οικονομικών ΦΕΚ 431/Β/7.5.98.

5. Χρονοδιάγραμμα  
Η  προμήθεια  των  υλικών  θα  πραγματοποιηθεί  σταδιακά  και  ανάλογα  με  τα 
αιτήματα των Τμημάτων της Υπηρεσίας, το αργότερο μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2013.

6. Κατάρτιση και υποβολή  προσφορών
Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς των ενδιαφερόμενων προμηθευτών πρέπει να 
γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις :

α) τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα
β) τον πλήρη τίτλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό
γ) τον αριθμό της προκήρυξης
δ) τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα

Οι προσφορές πρέπει:

Ι. να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που 
αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα

ΙΙ. να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες διορθώσεις, 
σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες  κλπ., θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και 
μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο,  η δε αρμόδια επιτροπή διενέργειας κατά 
τον  έλεγχο  θα  μονογράψει  τις  διορθώσεις,  προσθήκες,  κλπ.  και  γενικά  θα 
επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. Η προσφορά 
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά 
την κρίση της επιτροπής.
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ΙΙΙ.  να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα, σε έντυπη μορφή που θα τεθούν μέσα στον 
ίδιο φάκελο προσφοράς. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, 
που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι 
το  επικρατέστερο  του  άλλου  αντιτύπου,  σε  περίπτωση  διαφοράς  μεταξύ  τους.  Η 
αρίθμηση των σελίδων είναι υποχρεωτική. Η τεχνική και η οικονομική προσφορά 
πρέπει να υποβληθούν και σε  ηλεκτρονική μορφή έκαστη σε ξεχωριστό οπτικό δίσκο 
(2 αντίτυπα σε οπτικό δίσκο CD).

ΙV.  να  υποβληθούν  προς  το  Υπουργείο  Μακεδονίας  και  Θράκης,  Διοικητήριο, 
Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος, Γραφείο  210 (Τμήμα Γραμματείας) και υπόψη της  κας 
Κούπανη Αντωνίας μέλους  της  επιτροπής  διενέργειας  του  διαγωνισμού  έως  την 
Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013 και ώρα 14:00 μμ. 

Ο φάκελος κάθε προσφοράς  πρέπει να περιλαμβάνει:

Α. Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». 

Οι  Προσφέροντες  οφείλουν,  μαζί  με  την  προσφορά,  να  καταθέσουν  επί  ποινή 
αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 
ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :
α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν
β. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
    1β. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
κατωτέρω αδικήματα (παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007), ήτοι:
Α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου
Β)  δωροδοκία,  όπως  αυτή  ορίζεται  αντίστοιχα  στο  άρθρο  3  της  πράξης  του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Δ)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες,  όπως  ορίζεται  από  το 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 
πρόληψη  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  την 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
   2β. δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 
δόλιας χρεωκοπίας.
   3β. δεν έχουν καταδικαστεί  για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού 
Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
   4β. δεν τελούν σε πτώχευση,  και επίσης ότι  δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης.
   5β. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
  6β. δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι και δεν έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους 
διαγωνισμούς  προμηθειών  ή  υπηρεσιών  του  δημόσιου  τομέα  και  δεν  έχουν 
αποκλεισθεί τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία, ΝΠΔΔ, ή ΝΠΙΔ του Δημοσίου τομέα 
επειδή δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
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7β. δεν έχουν κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχοι ψευδών δηλώσεων, κατά την 
παροχή πληροφοριών που τους ζητήθηκαν από τις Αναθέτουσες Αρχές, σχετικά με 
την ανταπόκρισή τους σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής τους.

γ. Αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, της παρ. 9.3 της παρούσας.
δ. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου.
ε. Συνέταξαν την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των 
οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Σημειώνεται ότι η ημερομηνία σύνταξης της προαναφερόμενης υπεύθυνης δήλωσης 
πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ώστε να καλύπτει 
και την ημερομηνία αυτή. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία προγενέστερη εκείνης 
της  υποβολής της  προσφοράς δεν καλύπτει  τις  απαιτήσεις  της  προκήρυξης,  αφού 
βεβαιώνοντας  την  ανυπαρξία  καταδικών,  κτλ  σε  μελλοντική  ημερομηνία  είναι 
αυτονόητα ανακριβής.

2.  Νομιμοποιητικά  στοιχεία  της  εταιρείας  (π.χ.  ΦΕΚ  εκπροσώπησης,  καταστατικό 
κλπ).

3.  Παραστατικό  εκπροσώπησης,  εφόσον  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  συμμετέχει  στο 
διαγωνισμός με εκπρόσωπό του.

Στην περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξία Προμηθευτών, πρέπει να κατατεθούν  για 
κάθε μέλος της Ένωσης η υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά των ανωτέρω 
περιπτώσεων.  Η  ένωση  προμηθευτών  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία 
υπογράφεται  υποχρεωτικά,  είτε  από όλους  τους  προμηθευτές  που  αποτελούν  την 
ένωση,  είτε  από  εκπρόσωπό  τους  εξουσιοδοτημένο  με  συμβολαιογραφική  πράξη. 
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.
Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της  προμήθειας,  η ευθύνη αυτή εξακολουθεί 
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, 
μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον 
χρόνο αξιολόγησης των προσφορών,  τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, 
τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την 
ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα μέλη  της  ένωσης και  στις  δύο περιπτώσεις  μπορούν να προτείνουν 
αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για 
τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. Το Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο 

διαγωνισμό  μέσω Αντιπροσώπου  που  δεν  είναι  νόμιμος  εκπρόσωπός  του,  θα 
πρέπει να είναι:
• Φυσικά  πρόσωπα:  πληρεξούσιο  είτε  απλή  εξουσιοδότηση με  θεωρημένο  το 

γνήσιο της υπογραφής.
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• Α.Ε.:  απόφαση  Δ.Σ.  εκπροσώπησης  για  τον  εν  λόγω  διαγωνισμό  ή 
πληρεξούσιο  εκπροσώπησης  από  τον  υποψήφιο  ανάδοχο  ή  τον  νόμιμο 
εκπρόσωπό του.

• Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: Εταιρικό Ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση 
με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης.

Β) Ο Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει  να περιλαμβάνει  τα στοιχεία της 
Τεχνικής  Προσφοράς,  όπως  αυτά απαιτούνται  στο  Παράρτημα Α΄ της  παρούσας 
(Πίνακας συμμόρφωσης) χωρίς αναγραφή τιμών.

Γ)  Ο Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία 
της Τεχνικής Προσφοράς, όπως αυτά απαιτούνται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας 
(Πίνακας συμμόρφωσης) καθώς επίσης:  1)  αναλυτικά τις τιμές των υλικών κατά 
πίνακα και τη συνολική τιμή της προσφοράς, 2) το ποσοστό ΦΠΑ και γ) τον χρόνο 
ισχύος της προσφοράς.

7. Ισχύς Προσφορών  

Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  υποψηφίους  αναδόχους  για  εκατόν 
είκοσι (120) μέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί,  εφόσον ζητηθεί από το Υπουργείο 
Μακεδονίας και Θράκης πριν από την λήξη της, για διάστημα ακόμη εκατόν είκοσι 
(120) ημερών.

Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την Προσφορά του ή μέρος 
της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο 
υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα σε έκπτωση και απώλεια 
κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνει και 
με την λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το 
αποδεχτεί. 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

8. Λόγοι απόρριψης προσφορών:
1. Είναι αόριστη και δε μπορεί να εκτιμηθεί ή όταν περιέχει ανακριβή στοιχεία.
2. Ο χρόνος παράδοσης του έργου ορίζεται μεγαλύτερος από αυτόν που ορίζεται 

στην προκήρυξη.
3. Δεν  είναι  σύμφωνη  με  τους  επιμέρους  υποχρεωτικούς  όρους  όπου  αυτοί 

αναφέρονται.

9. Αποσφράγιση – Aξιολόγηση  προσφορών

9.1 Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:

α)  Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος
β) Αποσφραγίζονται και μονογράφονται ο φάκελος των Δικαιολογητικών και  της 
Τεχνικής Προσφοράς και μονογράφεται η Πρωτότυπη  κατά φύλλο από όλα τα μέλη 
της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης.
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γ)  Ο  φάκελος  της  οικονομικής  προσφοράς  θα  αποσφραγισθεί  μετά  την  τυπική 
αποδοχή των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς. Ο πρωτότυπος φάκελος 
θα μονογραφηθεί από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης κατά 
φύλλο.  
δ)  Οι  φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών,  για  όσες  τεχνικές  προσφορές  δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.
ε) Η συνολική καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των 
προσφορών.

9.2 Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Διενέργειας καταρτίζει πρακτικό εις διπλούν 
(2), το οποίο παραδίδει στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών και Λογιστηρίου. 

9.3    i  ) Κατακύρωση   
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με 
αιτιολογημένη γνωμοδότηση του, μπορεί να προτείνει κατακύρωση της προμήθειας 
για  ολόκληρη ή  μεγαλύτερη  ή  μικρότερη  ποσότητα  κατά ποσοστό  στα  εκατό.  Το 
ποσοστό  αυτό  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  το  30%  στην  περίπτωση  μεγαλύτερης 
ποσότητας ή το 50 % στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για την κατακύρωση 
μέρους  της  ποσότητας  κάτω  του  καθοριζόμενου  από  την  διακήρυξη  ποσοστού, 
απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή (Π.Δ. 118/2007, άρθρο 21).

Πριν από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο, ο υποψήφιος 
που ανακηρύσσεται ανάδοχος της σύμβασης προσκομίζει για τη σύναψή της, εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, 
τα  παρακάτω  δικαιολογητικά  και  έγγραφα  σε  σχέση  με  τα  οποία  υποβλήθηκε  η 
προσφορά. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται  και η σύμβαση συνάπτεται με τον 
επόμενο κατά σειρά υποψήφιο με τις ίδιες προϋποθέσεις.

  ii) Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Α. Φυσικά Πρόσωπα

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 
έχουν  καταδικασθεί  με  αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση,  για  κάποιο  από  τα 
κατωτέρω αδικήματα:
Α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
Β)  δωροδοκία,  όπως  αυτή  ορίζεται  αντίστοιχα  στο  άρθρο  3  της  πράξης  του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,
Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
Δ)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες,  όπως  ορίζεται  από  το 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 
πρόληψη  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  την 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
καθώς και για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα 
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
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2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου  πριν  από την  κοινοποίηση  της  ως  άνω έγγραφης  ειδοποίησης,  από το 
οποίο να προκύπτει  ότι  δεν τελούν υπό πτώχευση και,  επίσης,  ότι  δεν  τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του αρ.8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους 
τους  οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και  επικουρικής)  στους οποίους 
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
4.  Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και 
επικουρικής)  που  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δηλώνει  στην  Υπεύθυνη  Δήλωση  της 
προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  κατά την ημερομηνία 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
5.  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος 
Ανάδοχος  είναι  ενήμερος  ως  προς  τις  φορολογικές  υποχρεώσεις  του  κατά  την 
ημερομηνία κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

Β. Τα Νομικά Πρόσωπα

1.  Τα  νομικά  πρόσωπα  πρέπει  να  προσκομίζουν  για  τους  διαχειριστές,  στις 
περιπτώσεις  των  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και  των  προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε.  και Ε.Ε.)  και  για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις 
ανώνυμες  εταιρείες  (Α.Ε.),  απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης  του τελευταίου 
τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 
να  προκύπτει  ότι  τα  ανωτέρω  πρόσωπα  δεν  έχουν  καταδικαστεί  με  αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα:
Α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
Β)  δωροδοκία,  όπως  αυτή  ορίζεται  αντίστοιχα  στο  άρθρο  3  της  πράξης  του 
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου,
Γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
Δ)  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες,  όπως  ορίζεται  από  το 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 
πρόληψη  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  την 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
καθώς και για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα 
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου  πριν  από την  κοινοποίηση  της  ως  άνω έγγραφης  ειδοποίησης,  από το 
οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  υπό πτώχευση  και  επίσης  ότι  δεν  τελούν  σε 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του αρ.8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους 
τους  οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και  επικουρικής)  στους οποίους 
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
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4. Πιστοποιητικά  όλων  των  οργανισμών  κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και 
επικουρικής)  που  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  δηλώνει  στην  Υπεύθυνη  Δήλωση  της 
προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  κατά την ημερομηνία 
κοινοποίησης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης
5. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  αρχής,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  υποψήφιος 
Ανάδοχος  είναι  ενήμερος  ως  προς  τις  φορολογικές  υποχρεώσεις  του  κατά  την 
ημερομηνία κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου,  πριν  από  την  κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης 
κατακύρωσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του 
κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), 
όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 
ειδικής  εκκαθάρισης  των  ανωτέρω  νομοθετημάτων  ή  υπό  άλλες  ανάλογες 
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)..
Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.),  το  πιστοποιητικό  της  εκκαθάρισης,  εκδίδεται  από  το  αρμόδιο  τμήμα  του 
Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης.
Επί  ημεδαπών  ανωνύμων  εταιρειών τα  προαναφερόμενα  πιστοποιητικά  της 
εκκαθάρισης,  εκδίδονται,  όσον  αφορά  στην  κοινή  εκκαθάριση  από  την  αρμόδια 
Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της 
οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό  A.E., σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει,  
και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει,  
από το αρμόδιο  Εφετείο  της έδρας της  ανωνύμου εταιρείας  που τελεί  υπό ειδική 
εκκαθάριση.
7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως  άνω έγγραφης ειδοποίησης,   από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί 
εναντίον  τους  διαδικασία  κήρυξης  σε  αναγκαστικής  διαχείρισης,  πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία.
Σε  περίπτωση  εγκατάστασής  τους  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.
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 
παραπάνω  έγγραφα  ή  πιστοποιητικά,  ή  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  ως  άνω 
αναφερόμενες  περιπτώσεις,  δύναται  να  αντικατασταθούν  αυτά,  από  υπεύθυνη 
δήλωση  του  προμηθευτή  που  γίνεται  ενώπιον  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  ή 
συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα 
δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη Χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και 
ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:
− Αναφορικά  με  το  απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  έκδοσης  του  τελευταίου 

τριμήνου  πριν  από  την  κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης,  τα 
νομικά  πρόσωπα  πρέπει  να  το  προσκομίζουν  για  τους  διαχειριστές,  στις 
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών 
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εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις 
ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), 

− Στην  περίπτωση  ενώσεων  προμηθευτών,  οφείλουν  να  προσκομίσουν  τα 
παραπάνω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  προμηθευτή  που 
συμμετέχει στην Ένωση.

9.4 Μετά το πέρας του ελέγχου η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό,  εις διπλούν (2) το 
οποίο παραδίδει στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών & Λογιστηρίου.

10.  Σύμβαση – Eγγυήσεις

10.1 Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώνεται το έργο είναι υποχρεωμένος να 
προσέλθει  μέσα σε (10) ημέρες από την επίδοση της κατακυρωτικής απόφασης να 
υπογράψει  τη  σχετική  σύμβαση,  με  την  οποία  θα  καθορισθούν  τυχόν  λοιπές 
λεπτομέρειες. O ανάδοχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το 
αργότερο  μέσα  σε  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της 
κατακυρωτικής  απόφασης.  Στην  περίπτωση αυτή όμως,  ο  χρόνος  παράδοσης  του 
έργου  αρχίζει  να  υπολογίζεται  μετά  από  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  ημερομηνία 
κοινοποίησης της απόφασης (άρθρο 23 του ΠΔ 118/07). 
Αν παρέλθει  η παραπάνω προθεσμία χωρίς  ο ανάδοχος να παρουσιασθεί  για να 
υπογράψει τη σύμβαση, τότε κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Άρθρο 34 του Π.Δ. 118/07(ΦΕΚ266/Α/96 «Κήρυξη Προμηθευτή Έκπτωτου»). 
Το Ελληνικό δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα λύσης της σύμβασης, αφού προηγηθεί 
ειδοποίηση προς τον αντισυμβαλλόμενο (Ανάδοχο) τουλάχιστον δύο μήνες πριν, και 
χωρίς  οποιαδήποτε  υποχρέωση  του  Ελληνικού  Δημοσίου  προς  αποζημίωση  του 
αντισυμβαλλόμενου.

10.2  Ο υποψήφιος ανάδοχος που θα αναδειχθεί μειοδότης , θα υπογράψει τη σχετική 
σύμβαση στην οποία θα καθοριστούν οι λοιπές λεπτομέρειες. Κατά την υπογραφή 
της σύμβασης ο προμηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται 
να καταθέσει:

– Εγγύηση  καλής  εκτέλεσης   η  οποία  να  καλύπτει  ποσοστό  10% επί  της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
άρθρο 25 του ΠΔ 118/07.

11. Πληρωμή – Kρατήσεις

11.1  Η  εξόφληση  των  τιμολογίων  θα  γίνεται  με  τακτικά  χρηματικά  εντάλματα 
πληρωμής από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1723 του φορέα 25/110 του οικονομικού έτους 
2013 .
11.2 Ο ανάδοχος – μειοδότης επιβαρύνεται με τις νόμιμες  κρατήσεις, οι οποίες έχουν 
ως εξής:

 3% υπέρ ΜΤΠΥ στην καθαρή αξία 
 0,3% υπέρ ΤΕΑΔΥ
 2% χαρτόσημο επί του ΜΤΠΥ & ΤΕΑΔΥ
 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 
 1% χαρτόσημο υπέρ Γενικής Γραμματείας Κρατικών Προμηθειών
 1% χαρτόσημο υπέρ Κρατικές Προμήθειες
 0,1%  υπέρ Γενικής Γραμματείας Κρατικών Προμηθειών  
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 0,25% υπέρ Κρατικών Προμηθειών
 0,1%  υπέρ  Ενιαίας  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  (εφάπαξ  στη 

πρώτη πληρωμή για ολόκληρο το συμβατικό ποσό, ανεξάρτητα αν 
υλοποιηθεί στο σύνολο της η σύμβαση)

11.3  Στην  αξία  χωρίς  ΦΠΑ  αφού  αφαιρεθούν  οι  ανωτέρω  κρατήσεις  θα  γίνει 
παρακράτηση φόρου 4% για την προμήθεια αγαθών (άρθρο 55 παρ. 1 εδ. στ΄του Ν. 
2238/94, ΦΕΚ 151/Α/94).
11.4 Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.
11.5 Σε περίπτωση επιβολής νέων υποχρεωτικών κρατήσεων οι οποίες ενδεχομένως 
να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σύμβασης, θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

12. Διαδικασία Παρακολούθησης – Παραλαβής

12.1. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά και θα αρχίσει αμέσως μετά την 
υπογραφή της σύμβασης σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Τμήμα Οικονομικών 
Υπηρεσιών και Λογιστηρίου του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο 
και είναι αρμόδιο για τμηματικές παραγγελίες, όπου και θα παραλαμβάνονται από 
την αρμόδια επιτροπή παραλαβής υλικών.

12.2  Τα υλικά πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή ετοιμοπαράδοτα και η παράδοσή 
τους  θα εκτελείται εντός (3) τριών το πολύ εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση 
της Υπηρεσίας.

12.3  Για  τυχόν  καθυστερήσεις  στις  παραδόσεις  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να 
ενημερώνει την Υπηρεσία.

12.4  Τα υλικά όταν παραδίδονται  στην Υπηρεσία,  θα παραλαμβάνονται  από τη 
μόνιμη  Επιτροπή  Παραλαβής  Προμηθειών  και  Εργασιών  του  Υπουργείου 
Μακεδονίας και Θράκης.

12.5  Η δαπάνη μεταφοράς θα βαρύνει τον προμηθευτή.

Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος της  Γενικής Διεύθυνσης

Δρ. Παρθενόπουλος Κωνσταντίνος

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού.
2. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Ανάπτυξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την 
ανάρτηση του παρόντος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:     
1. Υ.Δ.Ε στο ΥΜΑΘ
2. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας,  Λαγουμιτζή 
23,  Αθήνα,  176  71,  για  την  ανάρτηση  του  παρόντος  στο  site  του  ΣΕΠΠΕ  (να 
αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@sepe.gr).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Aνήκει στην Προκήρυξη με αριθμ. 1328/19-03-2013 του ΥΜΑΘ

ΕΙΔΟΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΟΣ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ
ΤΕΜΑΧΙ

Α

    
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HP DESKJET 840C ΜΑΥΡΟ ΜΕΛΑΝΑΚΙ 3
 HP DESKJET 960C ΜΑΥΡΟ ΜΕΛΑΝΑΚΙ 11

 HP DESKJET 960C
ΕΓΧΡΩΜΟ 
ΜΕΛΑΝΑΚΙ 1

 HP DESKJET 990Cxi ΜΑΥΡΟ ΜΕΛΑΝΑΚΙ 2

 HP DESKJET 990Cxi
ΕΓΧΡΩΜΟ 
ΜΕΛΑΝΑΚΙ 2

 HP DESKJET F 380 ΜΑΥΡΟ ΜΕΛΑΝΑΚΙ 12

 HP DESKJET F 380 
ΕΓΧΡΩΜΟ 
ΜΕΛΑΝΑΚΙ 2

 HP DESKJET 4260 ΜΑΥΡΟ ΜΕΛΑΝΑΚΙ 10

 HP DESKJET 4260
ΕΓΧΡΩΜΟ 
ΜΕΛΑΝΑΚΙ 6

 HP DESKJET 5150 ΜΑΥΡΟ ΜΕΛΑΝΑΚΙ 4

 HP DESKJET 5150
ΕΓΧΡΩΜΟ 
ΜΕΛΑΝΑΚΙ 4

 HP DESKJET 5440 ΜΑΥΡΟ ΜΕΛΑΝΑΚΙ 12

 HP DESKJET 5440
ΕΓΧΡΩΜΟ 
ΜΕΛΑΝΑΚΙ 4

 HP DESKJET 5550 ΜΑΥΡΟ ΜΕΛΑΝΑΚΙ 2

 HP DESKJET 5550
ΕΓΧΡΩΜΟ 
ΜΕΛΑΝΑΚΙ 2

 HP DESKJET 5652 ΜΑΥΡΟ ΜΕΛΑΝΑΚΙ 7

 HP DESKJET 5652
ΕΓΧΡΩΜΟ 
ΜΕΛΑΝΑΚΙ 7

 HP DESKJET 5940 ΜΑΥΡΟ ΜΕΛΑΝΑΚΙ 31

 HP DESKJET 5940
ΕΓΧΡΩΜΟ 
ΜΕΛΑΝΑΚΙ 13

 HP DESKJET 6540 ΜΑΥΡΟ ΜΕΛΑΝΑΚΙ 4
 HP DESKJET 6940 ΜΑΥΡΟ ΜΕΛΑΝΑΚΙ 9

 HP DESKJET 6940
ΕΓΧΡΩΜΟ 
ΜΕΛΑΝΑΚΙ 4

 HP DESKJET 9800 ΜΑΥΡΟ ΜΕΛΑΝΑΚΙ 8

 HP DESKJET 9800
ΕΓΧΡΩΜΟ 
ΜΕΛΑΝΑΚΙ 3

 HP 13 PRO K850 ΜΑΥΡΟ ΜΕΛΑΝΑΚΙ 2
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 HP 1110 ALL IN ONE ΜΑΥΡΟ ΜΕΛΑΝΑΚΙ 8

 HP 1110 ALL IN ONE
ΕΓΧΡΩΜΟ 
ΜΕΛΑΝΑΚΙ 4

    
 HP PHOTOSMART D 5160 ΜΑΥΡΟ ΜΕΛΑΝΑΚΙ 5

 HP PHOTOSMART D 5160
ΕΓΧΡΩΜΟ 
ΜΕΛΑΝΑΚΙ 2

    
 HP LASERJET 1200 TONER 8
 HP LASERJET 1320 TONER 4
 HP LASERJET P1505 TONER 5
 HP LASERJET P2015 TONER 1
 HP LASERJET P2015N TONER 5
 HP LASERJET P2055D TONER 1
 HP LASERJET P2100TN TONER 1
 HP LASERJET 1022 TONER 2
 HP LASERJET 1020 TONER 15
    
 HP COLOR LASERJET 1600 TONER ΜΑΥΡΟ 3
 HP COLOR LASERJET 1600 TONER CYAN 1
 HP COLOR LASERJET 1600 TONER YELLOW 1
 HP COLOR LASERJET 1600 TONER MAGENTA 1

 
HP COLOR LASERJET 
CP2025 TONER ΜΑΥΡΟ 2

    
 LEXMARK E240 TONER 12
 LEXMARK E342n TONER 9
 LEXMARK E342n PHOTOCONDUCTOR 1
 LEXMARK E350d TONER 16
 LEXMARK E350d PHOTOCONDUCTOR 2
 LEXMARK E352dn TONER 13
 LEXMARK E352dn PHOTOCONDUCTOR 4
 LEXMARK E360dn TONER 10
 LEXMARK C780 TONER CYAN 6
 LEXMARK C780 TONER MAGENTA 5
 LEXMARK C780 TONER YELLOW 5
 LEXMARK C780 TONER ΜΑΥΡΟ 7
 LEXMARK C500 TONER ΜΑΥΡΟ 10
 LEXMARK C500 TONER MAGENTA 5
 LEXMARK C500 TONER CYAN 5
 LEXMARK C500 TONER YELLOW 3
 LEXMARK W840 TONER 6

 

LEXMARK MS410DN

TONER 5
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 OKI C5750 TONER ΜΑΥΡΟ 4
 OKI C5750 TONER MAGENTA 2
 OKI C5750 TONER CYAN 2
 OKI C5750 TONER YELLOW 1
    
 SAMSUNG SCK-4521F TONER 2
    
    
FAX PANASONIC UF 490 TONER 9
 PANASONIC UF 490 ΤΥΜΠΑΝΟ 1
 PANASONIC KX-FL 401 TONER 10
 PANASONIC KX-FL 501 TONER 2
 PANASONIC KX-FL 511 TONER 2
 PANASONIC KX-FL 511 DRUM 2
 PANASONIC KX-FL 611 TONER 5
 PANASONIC KX-FP 205 TONER 1
 PANASONIC KX-FP 215 TONER 2
 PANASONIC KX-FLM 651 TONER 2
 PANASONIC KX-FLM 651 ΤΥΜΠΑΝΟ 1
 SAMSUNG JC63-02509A TONER 12
 LANIER 4150 TONER 1
 OKIFAX 170 TONER 6
    
    
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚO XEROX 5830  1

 
XEROX WORK CENTRE 
M128 TONER 12

 
XEROX WORK CENTRE 
M128 DRUM CARTRIDGE 6

 REX-ROTARY MPC 2500 TONER  ΜΑΥΡΟ 3
 REX-ROTARY MPC 2500 TONER CYAN 3
 REX-ROTARY MPC 2500 TONER YELLOW 3
 REX-ROTARY MPC 2500 TONER MAGENTA 3
 REX-ROTARY MPC 2500 DRUM PCU BLACK 1
 REX-ROTARY MPC 2500 DRUM CYAN 1
 REX-ROTARY MPC 2500 DRUM YELLOW 1
 REX-ROTARY MPC 2500 DRUM MAGENTA 1
 RICOH AFICIN MP 1500 TONER 4
 TOSHIBA E STUDIO 35 TONER 6
    

H/Y

 

  
 CD/DVD ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  5
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 ΔΙΣΚΕΤΕΣ κουτιά των 10τεμ. 10
 CD κουτιά των 10τεμ. 20
 DVD κουτιά των 10τεμ. 20
 FLASH DISKS 8GB ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 20

     Η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος
Οικονομικών Υπηρεσιών και Λογιστηρίου

                 Βαλασία Σαρόγλου
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