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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Αθήνα,   11/11/2014       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 502179 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα  
Πληροφορίες: Ι. Παναγάκη     ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο  
Τηλέφωνο : 210 - 87 07 481 
Ηλεκτρονική δ/νση: panagaki_i@gnto.gr         

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων     
εκτυπωτών και  συσκευών τηλεομοιοτυπίας για την κάλυψη των αναγκών του ΕΟΤ.  

 
A Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ΑΝ 1565/50, όπως κυρώθηκε με τον Ν.1624/51 και με τις μεταγενέστερες 

τροποποιήσεις ισχύει σήμερα. 
2. Τις διατάξεις του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/19-7-1993)  «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και 

άλλες διατάξεις». 
3. Το κεφάλαιο Β του Ν. 3878/2010 (ΦΕΚ 161/Α/20-09-10) και συγκεκριμένα τα άρθρα 6,7,8 

και 9 με θέμα «Ρυθμίσεις για τα όργανα Διοίκησης του ΕΟΤ». 
4. Το ΠΔ 343/2001 (ΦΕΚ 231/Α/11-10-01) «Οργανισμός διάρθρωσης Υπηρεσιών Ελληνικού 

Οργανισμού Τουρισμού» και ειδικότερα το άρθρο 13γ που αναφέρονται οι αρμοδιότητες 
του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών & Βιβλιοθήκης της Διεύθυνσης 
Διοικητικού. 

5. Το ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ150/Α/10-7-07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» σε συνδυασμό 
με το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ160/Α/08-08-14)  «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. 

6. Τον N. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις». 

7. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων 
στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις». 

8. Το ΠΔ 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21-06-12) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά 
και κατάργηση υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 6 περί ίδρυσης του Υπουργείου 
Τουρισμού, και η παρ. 13 του  ΠΔ 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21-06-12) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών». 

9. Την υπ’ αριθ. 18233/24-12-2012 απόφαση Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 582/ΥΟΔΔ/24-12-
2012) περί διορισμού Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ. 

10. Την υπ’ αριθ. 1Α/23-01-2013 (ΦΕΚ 323/Β΄/18-02-13) απόφαση ΔΣ ΕΟΤ περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων από το ΔΣ/ΕΟΤ στον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ. 

11. Την ανάγκη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών 
και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού. 

12. Τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του ΕΟΤ, κ.α. 1261 «Προμήθεια χαρτιού, γραφικής 
ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου γενικά». 

13. Την υπ’ αρ. 511013/05-09-2014 (ΑΔΑ: 7ΒΔΑ469ΗΙΖ-ΑΒ1) απόφαση δέσμευσης πίστωσης. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
1) Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και 

συσκευών τηλεομοιοτυπίας για τις ανάγκες του ΕΟΤ, με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή, όπως αναλυτικά περιγράφεται στα παραρτήματα της παρούσης. 

2) Την ανάρτηση της παρούσας στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΟΤ για πέντε (5) 
συνεχόμενες ημέρες.  

3) Οι  ενδιαφερόμενοι  θα  υποβάλουν  τον  φάκελο προσφοράς  τους, καταθέτοντάς τον  στον 
Ελληνικό  Οργανισμό  Τουρισμού,  Αναστασίου  Τσόχα 7, Αμπελόκηποι,  ΤΚ  115 21  Αθήνα, 
Διεύθυνση Διοικητικού, – ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  (Ισόγειο) ,  το  αργότερο  μέχρι  την 
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 15:00 ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών στην ως άνω διεύθυνση.  
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες 
και επιστρέφονται. 

4) Τη διάθεση συνολικού ποσού μέχρι τις είκοσι οκτώ χιλιάδες ευρώ (28.000,00 €), 
συμπ/νου ΦΠΑ 23%, ήτοι 22.764,23 €, πλέον ΦΠΑ.  

5) Η δαπάνη, που θα προκύψει μετά τη διενέργεια του πιο πάνω διαγωνισμού θα βαρύνει τον 
κ.α. 1261 «Προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου γενικά».   

 
Επισυνάπτονται τα παρακάτω Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσης:  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: Όροι διαγωνισμού ( 7 σελ.)                                                                                                                                                                       
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Τεχνικές Προδιαγραφές (Πίνακας 1) 

Καταγραφή των υπό προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτές και συσκευές 
τηλεομοιοτυπίας (Πίνακας 2) 
(4 σελ.) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: Οικονομική  Προσφορά (3 σελ.) 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: Υπόδειγμα 1: Συνοδευτική επιστολή προσφοράς  

Υπόδειγμα 2: Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
(2 σελ.) 
 

                                                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ 
  
 
 
  ΠΑΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΣ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 
Δ/νση Διοικητικού / Γραμματεία  
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών & Βιβλιοθήκης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΟΡΟΙ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
1.  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 
Διαγωνισμός Πρόχειρος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 
Αντικείμενο Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και συσκευών 

τηλεομοιοτυπίας του ΕΟΤ. 
Ημερομηνία κατάθεσης 
προσφορών 

Μέχρι Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 15:00. 
 

Τόπος και Χρόνος  
Παράδοσης 

Αν. Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, Αθήνα. 

Τμηματική παράδοση ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού. 

Προϋπολογισθείσα 
δαπάνη 

Είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι 
τρία (22.764,23 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ 
(28.000,00 €) συμπ/νου ΦΠΑ 23%.   
 

Προϋπολογισμός που 
βαρύνει 

Θα βαρύνει τον καε 1261 του Τακτικού Προϋπολογισμού του 
ΕΟΤ.  
 

Διάρκεια ισχύος 
προσφορών 

Ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη 
και σύμφωνα με τα παρακάτω άρθρα. 

 
Οποιεσδήποτε διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΟΤ : 
www.gnto.gov.gr 

 

2.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 
Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτές και 
συσκευές τηλεομοιοτυπίας, για τις ανάγκες του ΕΟΤ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή.  Τα υπό προμήθεια υλικά αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β’ της παρούσης. 
  
Ο κατάλογος των αναλωσίμων του πίνακα της οικονομικής προσφοράς δεν είναι περιοριστικός 
για τον ΕΟΤ. Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει - για έκτακτες ανάγκες - στην 
προμήθεια αναλωσίμων που δεν αναφέρονται στον ανωτέρω κατάλογο, πάντα εντός του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

 
Η παράδοση των αναλωσίμων από τον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες 
που θα παρουσιάζονται και τα ενεργά μηχανήματα που θα διαθέτει ο Οργανισμός.  

 
 
3.  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Ο διαγωνισμός, η κατακύρωση του αποτελέσματος, η προμήθεια και η σύναψη σύμβασης με 
τον ανάδοχο, θα διενεργηθούν από τον ΕΟΤ, Διεύθυνση Διοικητικού, Αν. Tσόχα 7, 
Αμπελόκηποι,  ΤΚ 115 21 Αθήνα. 
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Αποσφράγισης & Αξιολόγησης Προσφορών 
των Πρόχειρων διαγωνισμών του ΕΟΤ, για την προμήθεια αγαθών, την παροχή υπηρεσιών, την 
εκτέλεση εργασιών, κλπ.  
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τον διαγωνισμό, από την αρμόδια 
υπάλληλο  του ΕΟΤ, κα Ιωάννα Παναγάκη, ηλεκτρονική διεύθυνση panagaki_i@gnto.gr , 
τηλέφωνο 210 8707 481 και σε περίπτωση απουσίας της, από την κα Ευδοκία – Κανέλλα 
Μητσάκη, ηλεκτρονική διεύθυνση mitsaki_e@gnto.gr , τηλέφωνο 210 8707 095. 
 

 
4.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
 
4.1      ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν 
μέρος: 

α)  τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
β)  ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά 
γ)  συνεταιρισμοί 
δ)  κοινοπραξίες προμηθευτών  
που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος διαγωνισμού 

Στην περίπτωση των Κοινοπραξιών/Συμπράξεων, δεν απαιτείται να έχουν περιβληθεί με 
ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Αυτό όμως είναι δυνατό να 
απαιτηθεί από τον ΕΟΤ σε περίπτωση επιλογής τους και κυρίως να υποβάλουν στον ΕΟΤ προ 
της εκδόσεως της υπογραφής της οικείας συμβάσεως, το σχετικό συμφωνητικό συστάσεως της 
Κοινοπραξίας νομίμως δημοσιευμένο στο οικείο Πρωτοδικείο. Τα μέλη των Κοινοπραξιών ή 
Συμπράξεων ευθύνονται αλληλεγγύως, απεριορίστως και εις ολόκληρον έναντι του ΕΟΤ για τη 
συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Επίσης, τα μέλη των κοινοπραξιών ή συμπράξεων ευθύνονται 
αλληλεγγύως, απεριορίστως και εις ολόκληρον το καθένα για την εκτέλεση της συμβάσεως 
ακόμη και αν, σε περίπτωση επιλογής τους, απαιτηθεί από τον ΕΟΤ, να περιβληθούν ιδιαίτερη 
νομική μορφή. 

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει είτε αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα στο διαγωνισμό απαγορεύεται να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές. Για 
τον σκοπό αυτό και προς εξασφάλιση πραγματικών συνθηκών ανταγωνισμού, το παραπάνω 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που υπέβαλε δική του προσφορά, δε μπορεί να μετέχει στο 
διαγωνισμό και ως μέλος ή μέτοχος συμμετέχουσας στο διαγωνισμό προσωπικής εταιρίας ή 
ΕΠΕ ή ανώνυμης εταιρείας με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% ή ως μέλος συμμετέχουσας στο 
διαγωνισμό Σύμπραξης προσώπων ή Κοινοπραξίας. 

4.2     ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Από τον διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ64/Α/16.3.2007) και 

συγκεκριμένα: 
Όσοι προσφέροντες έχουν καταδικαστεί με οριστική καταδικαστική απόφαση για: 
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου· 
 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ 
του Συμβουλίου· 
 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· 
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες· 

β) Όσοι βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση 
ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις· 
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γ) Σε όσους κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις· 

δ)  Όσοι καταδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου και διαπιστώνει 
αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα και διαγωγή· 

ε)  Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με 
οποιοδήποτε μέσο από τον ΕΟΤ· 

στ) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή τη νομοθεσία της 
χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι·  

ζ)  Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων 
και τελών  σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκαταστημένοι·  

η) Όσοι είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των 
πληροφοριών που απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου·  

θ)  Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις 
ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώματα ή έχουν υποστεί 
αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες για 
αυτά νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις· 

ι)  Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους· 

ια) Όσοι δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα στο άρθρο 5 ή δεν υποβάλλουν τις προσφορές 
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος διαγωνισμού. 

 
5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
5.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν, μαζί με την προσφορά τους :  
 
Α.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), 
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:  
i)  Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού (αριθ. πρωτ., θέμα)  
ii) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:  

 Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για ένα ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα αδικήματα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ε) κάποιο από τα αδικήματα του 
Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 
στ) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, σε 
συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007. 
 Δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη 

κατάσταση ή διαδικασία (περιπτώσεις (2) του εδαφ. α’ και (2) του εδ. β’ της παρ. 2 του 
άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 για τους Έλληνες και τους αλλοδαπούς πολίτες αντίστοιχα) ή 
(για τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά) ότι δεν τελούν υπό κοινή ή ειδική 
εκκαθάριση ή υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (περίπτωση (2) του εδ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 
118/2007). 
 Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης και ως  προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (περίπτωση (3) του εδαφ. α’ της 
παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007). 
 Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή άλλο ισοδύναμο οργανισμό ή 

επαγγελματική ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις (4) του εδ. α’ και (3) του 
εδ. β΄ της παρ. 2  του άρθρου 6 του ΠΔ118/2007. 
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iii) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση από κάθε συμμετέχοντα για την έγκαιρη και προσήκουσα 
υποβολή των απαιτούμενων - σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 - 
εγγράφων και δικαιολογητικών, μετά την αξιολόγηση των προσφορών και εφόσον επιλεγεί ως 
ανάδοχος του έργου, όπως ορίζεται παρακάτω στο παρόν άρθρο. 
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια 
διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ (N.4250/2014 ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014, άρθρο 3). 
 
Β.  Καταστατικό της εταιρείας ή έναρξη επιτηδεύματος ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο 

να προκύπτει ότι υπάρχει  συνάφεια των εργασιών του συμμετέχοντος με το αντικείμενο 
του διαγωνισμού.    

 
5.2.     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/2007, ο προσφέρων 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία ελέγχονται κατά τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του ΠΔ 118/2007: 
5.2.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου - Πιστοποιητικά  

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν τη 
διενέργεια του διαγωνισμού και από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με 
αμετάκλητη απόφαση για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αδικήματα: α) συμμετοχή 
σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες, ε) κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, 
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, στ) κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
περίπτωση (1) του εδ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης και από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

(3) Πιστοποιητικό, εκδιδόμενο από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι,  κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,  είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.  
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό παραστατικό.   

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, 
και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης.  
 

Συμπληρώσεις - Διευκρινίσεις 
Η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού και Αξιολόγησης προσφορών μπορεί να ζητήσει 
συμπληρώσεις και διευκρινίσεις επί των δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί και οι 
προσφέροντες υποχρεούνται να ενεργήσουν μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από την 
Επιτροπή, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται. 

 
5.2.2.  Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 
που θα ανέρχεται στο 5% του συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’. 
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6.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Η Τεχνική Προσφορά που θα καταθέσει ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα 
κάτωθι : 

1. Συμπληρωμένο τον Πίνακα των Απαιτήσεων από πλευράς τεχνικών προδιαγραφών των 
υπό προμήθεια ειδών σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα Β΄ της παρούσης. 

2. Συμπληρωμένο τον Πίνακα των υπό προμήθεια αναλωσίμων όπου αναγράφεται ποια εκ 
των ειδών θα είναι γνήσια και ποια ισοδύναμα σύμφωνα με το υπόδειγμα στο 
Παράρτημα Β΄ της παρούσης. 

3. Τρεις (3) Βεβαιώσεις όπως αυτές ζητούνται από τον Πίνακα των Απαιτήσεων των 
Τεχνικών Προδιαγραφών. 
 

7.  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
7.1.  Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 

κλειστές προσφορές το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014και ώρα 
15:00 στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, Αναστασίου Τσόχα 7, ΤΚ 115 21, 
Αμπελόκηποι, Αθήνα, στη Διεύθυνση Διοικητικού, – ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (Ισόγειο), στις 
οποίες πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία : 

 
ΠΡΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (ΑΠ ΕΟΤ 502179/11-11-2014) 

«Για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για τις ανάγκες 
του ΕΟΤ». 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ 
 

Στοιχεία του συμμετέχοντος : (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και φαξ, διεύθυνση   
                                             ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 
 

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν με συνοδευτική επιστολή, υπόδειγμα της οποίας 
περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ του παρόντος.  
 

7.2. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και 
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία 
μέσα στην προθεσμία (ημερομηνία και ώρα) που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη και 
ο ΕΟΤ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς 
που θα αποσταλούν. 

 
7.3. Γίνονται δεκτές προσφορές που θα έχουν υποβληθεί και θα έχουν παραληφθεί 

εμπρόθεσμα από το Γενικό Πρωτόκολλο του Οργανισμού.  
7.4. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, προ της ημερομηνίας 

εκπνοής της προθεσμίας υποβολής τους, παραδίδονται για φύλαξη στο αρμόδιο Τμήμα της 
Δ/νσης Διοικητικού που διενεργεί τον διαγωνισμό.    
 

7.5. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά, που 
εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και επί ποινή 
αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 
7.6. Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, ανεξαρτήτως του τρόπου 

παραλαβής της διακήρυξης, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους στον ΕΟΤ 
δίνοντας τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση 
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ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ώστε ο ΕΟΤ να τους αποστέλλει τα τυχόν διευκρινιστικά του 
έγγραφα. 

 
8.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
8.1.1.     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
  
Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης του 
διαγωνισμού  και υποβάλλονται, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελο), στον 
οποίο αναγράφονται τα αναφερόμενα στοιχεία της παραγράφου 7.1 του προηγούμενου άρθρου 
της παρούσας.  
Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται, όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο 
υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά και στοιχεία, ως εξής: 

(1) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 5 (παρ. 1) της 
παρούσας διακήρυξης.  

(2) Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως αυτά απαιτούνται από την 
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 6). 

(3) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τα οποία τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».  Ο φάκελος  φέρει τις 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου του άρθρου 7 της παρούσας και στη συνέχεια τοποθετείται 
επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο. 

 
8.1.2. Οι προσφορές πρέπει να αφορούν στο σύνολο του έργου της παρούσας διακήρυξης.  
Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές για μέρος του εν λόγω έργου. 
8.1.3. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 
της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να 
αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 
8.1.4. Οι τιμές της προσφοράς θα περιλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασμούς, 
μεταφορικά ασφάλειες κ.λ.π.) και τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν 
αποκλειστικά τον υποψήφιο ανάδοχο.  
Οι τιμές, για το σύνολο της προμήθειας, θα πρέπει να δίνονται επί ποινή αποκλεισμού σε ΕΥΡΩ. 
Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα πρέπει να αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως. Οι 
τιμές θα δίνονται, χωρίς ΦΠΑ, θα αναγράφεται δε ο συντελεστής ΦΠΑ  επί τοις %.  Σε 
περίπτωση που υπάρχει λογιστική ασυμφωνία στον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς 
προμήθειας μεταξύ της καθαρής αξίας ανά προσφερόμενο είδος και του συνολικού κόστους του 
έργου, υπερισχύει η τιμή καθαρής αξίας ανά προσφερόμενο είδος. 
Εφόσον από τις προσφορές δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη 
διάρκεια της ισχύος της προσφοράς και των τυχόν παρατάσεών της, καθώς και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της αντίστοιχης σύμβασης.  
8.1.5.  Οι προσφορές ισχύουν για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
 
9. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 
 
α. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι στη συνέχεια μονογράφονται και ελέγχονται από την 
Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και φυλάσσονται από την 
Επιτροπή.  
 
β. Αποσφραγίζοντα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, όσων τα δικαιολογητικά και οι 
τεχνικές προσφορές έγιναν αποδεκτά στο προηγούμενο στάδιο από την Επιτροπή Διενέργειας 
του διαγωνισμού.   



ΑΔΑ: 7ΨΑ6469ΗΙΖ-2ΕΔ 
ΑΔΑΜ: 14PROC002401480 

 9 

Η καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των οικονομικών 
προσφορών. 
 
γ. Η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό επί των αποτελεσμάτων της διενέργειας του 
διαγωνισμού, το οποίο παραδίδει στη Δ/νση Διοικητικού, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, 
Προμηθειών & Βιβλιοθήκης και η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση.  
 
δ. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, 
κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
διαβιβάζονται σφραγισμένοι στη Δ/νση Διοικητικού, η οποία μεριμνά για την επιστροφή τους 
στους συμμετέχοντες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 
 
ε. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισμού. 
 
10.  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  -  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται 
από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
 

Πίνακας 1 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα είδη θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

  
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  
  

1 Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια 
αναλωσίμων για εκτυπωτές και συσκευές τηλεομοιοτυπίας. 

ΝΑΙ 
  

2 
Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν τη  συμμόρφωση τους με τις 
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, όπως αυτές περιγράφονται 
παρακάτω, οι οποίες θα συμπεριληφθούν ως όροι της σύμβασης που θα 
υπογραφεί. 

ΝΑΙ 

  

  2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ 
Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά 
χαρακτηριστικά:  

  

  

3 
Τα γνήσια προϊόντα θα πρέπει να είναι καινούργια, αρίστης κατασκευής 
και γνήσια της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας με τον αντίστοιχο 
εκτυπωτή ή την αντίστοιχη συσκευή τηλεομοιοτυπίας 

ΝΑΙ 
  

4 Να μην είναι αναγομωμένα (REFILLED). ΝΑΙ   

5 

Για τα ισοδύναμα μελάνια και τόνερ (συμβατά ή ανακατασκευασμένα) 
απαιτείται έγγραφη βεβαίωση του προσφέροντος ότι έχει  
πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 ή ισοδύναμη ή ανώτερη, και  ISO 
14001:2004 ή ισοδύναμη ή ανώτερη (περί φιλικότητας του 
περιβάλλοντος). 

ΝΑΙ 

  

6 

Για τα ισοδύναμα μελάνια και τόνερ (συμβατά ή ανακατασκευασμένα) 
απαιτείται έγγραφη  βεβαίωση του κατασκευαστή για τον αριθμό 
σελίδων που  τυπώνει το αναλώσιμο βάσει ΙSO/ΙΕC19752 ή 
ΙSO/ΙΕC19798  (τα συγκεκριμένα πρότυπα πιστοποιούν τον αριθμό των  
σελίδων που εκτυπώνει ένα αναλώσιμο). Η ποιότητα  εκτύπωσης καθώς 
και ο αριθμός εκτυπώσεων του ισοδύναμου  (συμβατού ή 
ανακατασκευασμένου) πρέπει να συμφωνούν με  τις προδιαγραφές του 
αντίστοιχου γνήσιου (original) υλικού του  κατασκευαστή. 

ΝΑΙ 

  

7 

Για τα ισοδύναμα μελάνια και τόνερ (συμβατά ή ανακατασκευασμένα) 
εάν διαπιστωθεί αριθμός  εκτυπώσεων κατά 15% μικρότερος από τον 
αριθμό που  προβλέπεται από το αντίστοιχο ΙSO αριθμού σελίδων  
εκτύπωσης τότε το είδος θα αντικαθίσταται χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση του φορέα.  

ΝΑΙ 

  

8 Εφόσον κάποιο από τα προσφερόμενα είδη αποδειχτεί ελαττωματικό, θα 
αντικατασταθεί άμεσα με νέο αρίστης ποιότητας χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση του φορέα. 

ΝΑΙ 

  

9 

Εφόσον προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε εκτυπωτή του  φορέα εξαιτίας 
της χρήσης ισοδύναμων προϊόντων (γεγονός  που θα πιστοποιηθεί από 
την κατασκευάστρια εταιρεία είτε  από εξειδικευμένο φορέα συντήρησης 
των μηχανημάτων), ο  προσφέρων θα αναλάβει είτε την αποκατάσταση 

ΝΑΙ 
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της βλάβης   του μηχανήματος είτε την αποζημίωση της χρέωσης του  
επισκευαστή. 

10 

Τα προϊόντα θα παραδίδονται συσκευασμένα. Στις  εξωτερικές 
συσκευασίες θα αναγράφεται α) η συμβατότητα  τύπου -μοντέλου/ ο 
τύπος του εκτυπωτή για τον οποίο προορίζονται, και β) η ημερομηνία 
λήξης ή εναλλακτικά η  ημερομηνία κατασκευής και γ) απαραιτήτως να 
είναι εσωτερικά συσκευασμένα αεροστεγώς.  

ΝΑΙ 

  

11 Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 
δεκαοχτώ (18) μηνών μετά την  ημερομηνία παράδοσης. 

ΝΑΙ 
  

12 
Όλα τα προϊόντα (αυθεντικά, συμβατά και ανακατασκευασμένα) θα 
πρέπει επίσης να έχουν προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής, το οποίο να 
αφαιρείται πριν από τη χρήση. 

ΝΑΙ 
  

13 
Να αναφέρεται κατάλογος με τα στοιχεία μεγάλων πελατών (ιδιωτικού 
και δημοσίου φορέα) που χρησιμοποιούν τα προσφερόμενα προϊόντα 
(γνήσια και ισοδύναμα). 

ΝΑΙ 
  

14 

Ως ισοδύναμα γίνονται δεκτά ανακατασκευασμένα για τα οποία 
απαιτείται  έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ότι: 
Α)  Τα προϊόντα του είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές DIN 33870 (LASER TONER) & DIN 33871 (INKJET) ή 
ισοδύναμες. 
Β) Τα cartridge (inkjet & laser) έχουν χρησιμοποιηθεί μία μόνο φορά 
(VIRGIN CARTRIDGE). 
Γ) Έχουν οικολογικό χημικό toner. 
Δ) Τα ανακατασκευασμένα laser CARTRIDGE με ενσωματωμένο 
τύμπανο έχουν:  
o    καινούργιο τύμπανο 
o    καινούργιο VIPER BLADE 
o    καινούργιο ότι χρειάζεται αντικατάσταση  (CHIP, DOCTOR,  BLADE,   

 DOCTOR BAR, κλπ) 
o    ταινία ασφαλείας. 

ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ 
        

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΜΕΛΑΝΙΑ 

ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΓΝΗΣΙΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΓΝΗΣΙΑ 

hp 339 hp deskjet 6940 30 25 ml ΝΑΙ       

hp 343 hp deskjet 6940 10 13,5 ml ΝΑΙ       

hp Q2612A 
HP LASERJET 
1022,1012,1015 40 

2500 σελίδες 
ΝΑΙ       

hp Q7553A HP LASERJET p.2014 20 3000 σελίδες ΝΑΙ       

lexmark c544x1kg lexmark c544 40 6000 σελίδες   ΝΑΙ     

lexmark c544x1mg lexmark c544 30 4000 σελίδες   ΝΑΙ     

lexmark c544x1yg lexmark c544 30 4000 σελίδες   ΝΑΙ     

lexmark c544x1cg lexmark c544 30 4000 σελίδες   ΝΑΙ     

lexmark waste box toner lexmark c544 10 30.000 σελίδες   ΝΑΙ     

imagine kit lexmark bl+cl lexmark c544 5 30.000 σελίδες   ΝΑΙ     

lexmark c544 fuser lexmark c544 5 ανταλλακτικό   ΝΑΙ     

lexmark toner 50F2H00 lexmark ms510dn 30 5.000 σελίδες   ΝΑΙ     

hp Q7516A Hp laserjet 5200 2 12.000 σελίδες ΝΑΙ       

hp Q5950a hp laserjet 4700n 1 11.000 σελίδες ΝΑΙ       

hp Q5951A hp laserjet 4700n 1 10.000 σελίδες ΝΑΙ       

hp Q5952A hp laserjet 4700n 1 10.000 σελίδες ΝΑΙ       
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hp Q5953A hp laserjet 4700n 1 10.000 σελίδες ΝΑΙ       

HP Q7581A hp lasejet 3800 1 6.000 σελίδες ΝΑΙ       

HP Q7582A hp lasejet 3800 1 6.000 σελίδες ΝΑΙ       

HP Q7583A hp lasejet 3800 1 6.000 σελίδες ΝΑΙ       

HP 6940A hp lasejet 3800 2 6.000 σελίδες ΝΑΙ       

hp Q6000A 
HP laserjet color 
1600,2600n 1 

2.500 σελίδες 
ΝΑΙ       

HP Q6001A 
HP laserjet color 
1600,2600n 1 

2.500 σελίδες 
ΝΑΙ       

HP Q6002A 
HP laserjet color 
1600,2600n 1 

2.500 σελίδες 
ΝΑΙ       

HP Q6003A 
HP laserjet color 
1600,2600n 1 

2.500 σελίδες 
ΝΑΙ       

samsung ml 2955nd samsung 103 4 2.500 σελίδες   ΝΑΙ     

  

ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ    

      
    

ΤΟΝΕΡ BROTHER MFC -7420 2 2.500 ΣΕΛΙΔΕΣ   ΝΑΙ 
 
   

ΤΟΝΕΡ OKIFAX 160 2 2.400 ΣΕΛΙΔΕΣ   ΝΑΙ     

ΤΟΝΕΡ OKIFAX 170 8 2.000 ΣΕΛΙΔΕΣ   ΝΑΙ     

ΤΟΝΕΡ OKIFAX 2510 2 4.000 ΣΕΛΙΔΕΣ   ΝΑΙ     

ΤΟΝΕΡ OKIFAX MB451 DN 15 2.500 ΣΕΛΙΔΕΣ   ΝΑΙ     

DRUM OKIFAX MB451 DN 1 25.000 ΣΕΛΙΔΕΣ   ΝΑΙ     

ΤΟΝΕΡ SAMSUNG SF-760P 6 1.500 ΣΕΛΙΔΕΣ   ΝΑΙ     

ΤΟΝΕΡ SHARP AM 400 4 3.000 ΣΕΛΙΔΕΣ   ΝΑΙ     

ΤΟΝΕΡ XEROX 1008 6 3.000 ΣΕΛΙΔΕΣ   ΝΑΙ     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ 

 
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα  Οικονομικής Προσφοράς και να ανταποκρίνεται 
στους όρους της διακήρυξης. 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ 
        

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΑΝΙΑ 
ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΣΥΜΒΑΤΑ ΓΝΗΣΙΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

hp 339 hp deskjet 6940 30 25 ml ΝΑΙ       

hp 343 hp deskjet 6940 10 13,5 ml ΝΑΙ       

hp Q2612A 
HP LASERJET 
1022,1012,1015 40 

2500 σελίδες 
ΝΑΙ       

hp Q7553A HP LASERJET p.2014 20 3000 σελίδες ΝΑΙ       

lexmark c544x1kg lexmark c544 40 6000 σελίδες   ΝΑΙ     

lexmark c544x1mg lexmark c544 30 4000 σελίδες   ΝΑΙ     

lexmark c544x1yg lexmark c544 30 4000 σελίδες   ΝΑΙ     

lexmark c544x1cg lexmark c544 30 4000 σελίδες   ΝΑΙ     

lexmark waste box toner lexmark c544 10 30.000 σελίδες   ΝΑΙ     

imagine kit lexmark bl+cl lexmark c544 5 30.000 σελίδες   ΝΑΙ     

lexmark c544 fuser lexmark c544 5 ανταλλακτικό   ΝΑΙ     

lexmark toner 50F2H00 lexmark ms510dn 30 5.000 σελίδες   ΝΑΙ     
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hp Q7516A Hp laserjet 5200 2 12.000 σελίδες ΝΑΙ       

hp Q5950a hp laserjet 4700n 1 11.000 σελίδες ΝΑΙ       

hp Q5951A hp laserjet 4700n 1 10.000 σελίδες ΝΑΙ       

hp Q5952A hp laserjet 4700n 1 10.000 σελίδες ΝΑΙ       

hp Q5953A hp laserjet 4700n 1 10.000 σελίδες ΝΑΙ       

HP Q7581A hp lasejet 3800 1 6.000 σελίδες ΝΑΙ       

HP Q7582A hp lasejet 3800 1 6.000 σελίδες ΝΑΙ       

HP Q7583A hp lasejet 3800 1 6.000 σελίδες ΝΑΙ       

HP 6940A hp lasejet 3800 2 6.000 σελίδες ΝΑΙ       

hp Q6000A 
HP laserjet color 
1600,2600n 1 

2.500 σελίδες 
ΝΑΙ       

HP Q6001A 
HP laserjet color 
1600,2600n 1 

2.500 σελίδες 
ΝΑΙ       

HP Q6002A 
HP laserjet color 
1600,2600n 1 

2.500 σελίδες 
ΝΑΙ       

HP Q6003A 
HP laserjet color 
1600,2600n 1 

2.500 σελίδες 
ΝΑΙ       

samsung ml 2955nd samsung 103 4 2.500 σελίδες   ΝΑΙ     

  

ΣΥΣΚΕΥΗ 
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ    

ΤΟΝΕΡ BROTHER MFC -7420 2 2.500 ΣΕΛΙΔΕΣ   ΝΑΙ     

ΤΟΝΕΡ OKIFAX 160 2 2.400 ΣΕΛΙΔΕΣ   ΝΑΙ     

ΤΟΝΕΡ OKIFAX 170 8 2.000 ΣΕΛΙΔΕΣ   ΝΑΙ     

ΤΟΝΕΡ OKIFAX 2510 2 4.000 ΣΕΛΙΔΕΣ   ΝΑΙ     

ΤΟΝΕΡ OKIFAX MB451 DN 15 2.500 ΣΕΛΙΔΕΣ   ΝΑΙ     

DRUM OKIFAX MB451 DN 1 25.000 ΣΕΛΙΔΕΣ   ΝΑΙ     

ΤΟΝΕΡ SAMSUNG SF-760P 6 1.500 ΣΕΛΙΔΕΣ   ΝΑΙ     
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ΤΟΝΕΡ SHARP AM 400 4 3.000 ΣΕΛΙΔΕΣ   ΝΑΙ     

ΤΟΝΕΡ XEROX 1008 6 3.000 ΣΕΛΙΔΕΣ   ΝΑΙ     

   ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ   
   ΦΠΑ   
   ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ   
        

Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα πρέπει να αναγράφεται και ολογράφως . Οι τιμές θα δίνονται, χωρίς ΦΠΑ, θα αναγράφεται 
δε ο συντελεστής ΦΠΑ  επί τοις %.    

Το συνολικό κόστος της προμήθειας, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου, ήτοι 
28.000,00 €  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’  
 

Υπόδειγμα 1  

Συνοδευτική επιστολή προσφοράς  

       

         Αθήνα, ...........………… 

 

 

ΠΡΟΣ: ΕΟΤ 

          Τσόχα 7  

          ΤΚ 115 21, ΑΘΗΝΑ 

 

 

 

 

Aξιότιμοι… 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ………………………………………. διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με 

τίτλο: «Πρόχειρος διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την 

προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας», υποβάλλουμε 

συνημμένα την προσφορά μας. 

 

 

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος 

 

 

 

    Θέση Υπογραφής 

 

Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας:............................................................... 

Ονοματεπώνυμο:........................................................................................................  

Τηλέφωνο: ................................................................................................................  

Fax: .......................................................................................................................... 

E-mail: ...................................................................................................................... 
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Υπόδειγμα 2 

 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

 
ΕΚΔΟΤΗΣ: .................................................................................................................………… 

Ημερομηνία έκδοσης: .................................................................................................………… 
 
Προς : Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού 
          Αναστασίου Τσόχα 7 
          115 21 Αθήνα 
 
Εγγύηση μας υπ’ αρ……………… για ευρώ …………………. 
Αναφερόμενοι στη σύμβαση, η οποία πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ του ΕΟΤ και της 
εταιρείας…….………………, με έδρα………..….. , οδός ………………..., αρ…., Τ.Κ. ………… 
(αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της επωνυμίας και της ταχυδρομικής διεύθυνσης)  
{ή εναλλακτικά, αν πρόκειται περί ενώσεως εταιρειών ή κοινοπραξίας εταιρειών, μεταξύ του 
ΕΟΤ και της κοινοπραξίας των εταιρειών  α) ……..….………., με έδρα……………..…, οδός………………, 
αρ…., Τ.Κ. ……., και  β) ……..………., με έδρα………………, οδός………………, αρ…., Τ.Κ. ………}, 
η οποία σύμβαση θα καλύπτει την εκτέλεση του έργου της ………………………………………………………… 
………………………………………, συνολικής αξίας ευρώ……………………… και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο 
στη σύμβαση αυτή η εταιρεία (ή  ένωση ή κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς…………………….ευρώ, δηλώνουμε ότι εγγυώμεθα ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, προς τον 
Οργανισμό σας (ΕΟΤ) και υπέρ της εταιρείας …………………………. {ή, εναλλακτικά, σε περίπτωση 
ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών, υπέρ της εταιρείας α) ……………. και υπέρ της εταιρείας β) 
…………….  ή υπέρ της κοινοπραξίας των εταιρειών α) …………………… και β) ………………….}, μέχρι 
του ποσού των ΕΥΡΩ……………………………….……………………..……………………, για την καλή, εκ μέρους 
της παραπάνω εταιρείας (ή ενώσεως εταιρειών ή κοινοπραξίας εταιρειών) εκτέλεση του έργου 
που περιγράφεται στη σχετική σύμβαση, καθώς και των όρων της σχετικής σύμβασης. 
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς 
οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου 
ή μη της απαιτήσεώς σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου.  
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………ή  
(Η παρούσα ισχύει μέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο 
εκδόθηκε) 
(Διευκρίνιση: Αναγράφεται μια από τις δύο παραπάνω προτάσεις κατ’ επιλογή σας) 
Ως εκδότες της εγγύησης, δηλώνουμε ότι υποχρεούμαστε να προβούμε στην παράταση της 
ισχύος της παρούσας εγγύησης, σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία σας (ΕΟΤ) 
με έγγραφο που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζά μας. 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)  
 

ΣΗΜ.: Σε περίπτωση εγγύησης υπέρ κοινοπραξιών ή συμπράξεων παρεχόντων υπηρεσίες που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, τόσο  η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ όλων των 
μελών της κοινοπραξίας ή της σύμπραξης και καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της 
κοινοπραξίας ή της σύμπραξης. 

 


