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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
 & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΥΣΥ) ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
Ταχ. Δ/νση: 3Ο χλμ Ε.Ο. Ηρακλείου-Μοιρών 
     Τ.Κ. 715 00 ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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ΠΡΟΣ

                                                                Κάθε οικονομικό φορέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής τεχνικής και οικονομικής προσφοράς  για την προμήθεια 
αναλωσίμων εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις δομές της 
Π.Υ.Σ.Υ. Κρήτης του e-Ε.Φ.Κ.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (κατόπιν έρευνας 
αγοράς), προϋπολογισθείσας  δαπάνης 29.968,00€ χωρίς ΦΠΑ (37.160,32€ συμπ/νου 
ΦΠΑ).

       
Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης «e - 
Ε.Φ.Κ.Α-Π.Υ.Σ.Υ. Κρήτης» με έδρα το 3ο χλμ Ε.Ο. Ηρακλείου-Μοιρών σας προσκαλεί να 
υποβάλλετε τεχνική και οικονομική προσφορά, για την   « προμήθεια αναλωσίμων 
εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις δομές της Π.Υ.Σ.Υ. Κρήτης 
του e-Ε.Φ.Κ.Α.», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, και κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής 
(χαμηλότερη τιμή).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο είναι η  την προμήθεια γνήσιων (ή συμβατών όπου η εταιρία έχει παύσει την 
παραγωγή γνησίων, το οποίο θα αποδεικνύεται με βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας) 
αναλωσίμων εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις δομές της Π.Υ.Σ.Υ. Κρήτης 
του e-Ε.Φ.Κ.Α.
Οι τεχνικές προδιαγραφές, περιγράφονται στο παράρτημα Α της παρούσας και οι τύποι και 
ζητούμενες ποσότητες στο παράρτημα Β.
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Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί με επιστολή σας , στα Γραφεία του Ηλεκτρονικού Εθνικού 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης – e - Ε.Φ.Κ.Α-Π.Υ.Σ.Υ. Κρήτης,  3ο χλμ Ε.Ο. Ηρακλείου-Μοιρών,  
Τ.Κ. 71500, 1ος  όροφος, Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης μέχρι την Παρασκευή, 
10/2/2023 (με σφραγίδα ταχυδρομείου ή εταιρίας ταχυμεταφορών) και ώρα 
12:00μ.μ. 
Στην επιστολή θα αναφέρεται η επωνυμία και  διεύθυνση του προσφέροντος, καθώς και η 
ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και 
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις δομές της Π.Υ.Σ.Υ. Κρήτης του e-Ε.Φ.Κ.Α.». 

Για την έγκριση της εν λόγω δαπάνης εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ: 557720/25-11-2022 Απόφαση 
654/24-11-2022 ΔΣ e-ΕΦΚΑ (ΑΔΑ: ΩΥ8Χ46ΜΑΠΣ-Φ8Ε, ΑΔΑΜ: 23REQ012017050), με την οποία 
εγκρίνει την πίστωση ποσού #29.968,00# ευρώ πλέον ΦΠΑ  (37.160.32€ συμπ/νου ΦΠΑ), 
με CPV 30125110-5, 30125120-8, 30192113-6 και 30192320-0 και η ΑΑΥ Μ74/2023 
(ΑΔΑ: 618Π46ΜΑΠΣ-61Ε, ΑΔΑΜ: 23REQ012042905), για την προμήθεια αναλωσίμων 
εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις δομές της Π.Υ.Σ.Υ. Κρήτης 
του e-Ε.Φ.Κ.Α. η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1719  του Προϋπολογισμού Εξόδων του Ε.Φ.Κ.Α. 

έτους  2023 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν έρευνας αγοράς, και κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η τιμή προσφοράς ισχύει για χρονικό διάστημα εκατό είκοσι ημερών (120) ημερών 
και δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα 
ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης. 

Συγκεκριμένα, με την προσφορά θα υποβληθούν αναλυτικά τα εξής:

Α. «Δικαιολογητικά συμμετοχής»
(1) Νομιμοποιητικά έγγραφα του Προμηθευτή  (ενδεικτικά: ΦΕΚ ίδρυσης και 
τροποποιήσεις του (για ΑΕ & ΕΠΕ), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των 
εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ, ΕΕ, IKE κλπ) και αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης 
επαγγέλματος για φυσικά πρόσωπα). 
Τα έγγραφα ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, γίνονται 
αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή τους, 
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(2) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του  στην αναθέτουσα αρχή, ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω λόγους 
σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1 του ν.4412/2016:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών 
της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και 
όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) 
ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008(Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με 
το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 
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 Σε περίπτωση ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Αφορά ιδίως:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
 Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
(3)Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την  ημερομηνία προσκόμισής του είναι ενήμεροι ως προς τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), και ειδικότερα 
Ι) φορολογική ενημερότητα  από την οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
ΙΙ) ασφαλιστική ενημερότητα κύριας και επικουρικής ασφάλισης  από αρμόδια κατά 
περίπτωση Αρχή, από όπου να προκύπτει ότι, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και  
ΙΙΙ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (η οποία θα έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της παρούσας πρόσκλησης) στην οποία ο προσωρινός ανάδοχος (νόμιμος εκπρόσωπος) θα 
δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) στους οποίους 
οφείλει να καταβάλει εισφορές. 
(4)  Έγγραφο - Δήλωση στην οποία ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει εάν είναι 
εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα 
του Ε.Ο.Α.Ν. (εφόσον είναι υπόχρεος σε αυτό) και θα αναφέρει το σχετικό αριθμό εγγραφής στο 
ΕΜΠΑ.  .  
Στην περίπτωση μη υποχρέωσης, οι οικονομικοί φορείς με την εν λόγω δήλωση θα δηλώνουν ότι 
δεν εμπίπτουν στα οριζόμενα των παραγράφων  1 , 2 , 11 του άρθρου 4β και του άρθρου 12 
του Ν. 4496/17
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Τα ανωτέρω αποδεικτικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο 
υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που δεν αναγράφεται χρόνος ισχύος, να 
έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

Β. «Τεχνική Προσφορά», με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών, 
σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσας. 
Γ. «Οικονομική Προσφορά», έγγραφο με τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς 
(ανά τεμάχιο και συνολικά) σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Παραρτήματα Α και Β, της παρούσας.
 Η Τεχνική και Οικονομική προσφορά θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου 
εκπροσώπου της εταιρείας.

Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου 
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων 
της παρούσας πρόσκλησης, οι βασικοί όροι της οποίας θα αποτελέσουν στοιχεία της 
σύμβασης και θα δεσμεύουν την επιχείρηση, στην περίπτωση που εκ παραλήψεως δεν θα 
περιληφθούν σε αυτή.

Μετά την προσκόμιση και αξιολόγηση των ανωτέρω, εκδίδεται μία απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους συμμετέχοντες 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4412/16. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Από την ημερομηνία κοινοποίησης της Απόφασης Ανάθεσης έως 31/12/2023.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η αποστολή των αναλωσίμων θα γίνεται τμηματικά καθ΄ όλη την διάρκεια του 
χρονοδιαγράμματος και ανάλογα των προκυπτουσών αναγκών των δομών της ΠΥΣΥ Κρήτης. Η 
Π.Υ.Σ.Υ. Κρήτης θα ενημερώνει τον ανάδοχο για την εκάστοτε ζητούμενη ποσότητα των 
αναλωσίμων και μόνο τότε θα προβαίνει αυτός στην αποστολή τους.
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Η  Π.Υ.Σ.Υ. Κρήτης θα διατηρεί σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, το δικαίωμα 
τροποποίησης των ποσοτήτων κάθε είδους αναλόγως των αναγκών της, σύμφωνα με τις τιμές 
της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου, με την προϋπόθεση της μη υπέρβασης του 
προϋπολογισθέντος ποσού. 
Η παραλαβή θα γίνεται  από τις ανά δομή επιτροπές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 
του ν.4412/16. 

ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του Ανάδοχου θα γίνεται από το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Π.Υ.Σ.Υ. Κρήτης  
του e-ΕΦΚΑ στο 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών κάθε 
αποστολής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει όλα τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που 
προβλέπονται από το άρθρο 200 παρ.4 του Ν.4412/2016, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό 
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ο Ανάδοχος για την υπογραφή της Σύμβασης θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης ύψους 4% του Συμβατικού Τιμήματος άνευ 
Φ.Π.Α.

Πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο έργο παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 
από : Παπαδάκης Γεώργιος (τηλ : 2810-303567)
         
                                                                    Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
                                                                                                Π.Υ.Σ.Υ. ΚΡΗΤΗΣ

                                                                                               ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ
                                                                                                                                                 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

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 γνήσια 
πρωτότυπα. ΝΑΙ

3

Τα αναλώσιμα να μην είναι 
ανακατασκευασμένα 
(remanufactured)ή αναγομωμένα 
(refilled)

ΝΑΙ

4

Τα αναλώσιμα να είναι 
αμεταχείριστα, σε άριστη 
κατάσταση σε αεροστεγώς 
σφραγισμένες συσκευασίες.
Επί της συσκευασίας εκάστου 
αναλωσίμου (toner, γραφίτη ,drum,  
μελανοταινία κτλ) θα 
αναφέρονται υποχρεωτικά:

• Η επωνυμία του Αναδόχου

• Τα μοντέλα των 
εκτυπωτών με τα οποία 
είναι συμβατά τα 
αναλώσιμα

• Ο κωδικός Είδους στο 
ΟΠΣ( όπως θα καθοριστεί 
στη Σύμβαση)

ΝΑΙ

5
Τα αναλώσιμα να είναι σύμφωνα 
με τα πρότυπα ISO/IEC 19752  
ISO/IEC 19798 ή ISO/IEC 24711

ΝΑΙ

6

Για όλα τα αναλώσιμα είδη που 
περιέχουν γραφίτη απαιτείται 
έγγραφη βεβαίωση του 
κατασκευαστή των ειδών ότι 
παρέχει φύλλα δεδομένων 
ασφαλείας MSDS (Material Safety 

ΝΑΙ
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Data Sheet), όπως περιγράφεται 
στην οδηγία 67/548/EEC της Ε.Ε. 
για τις επικίνδυνες ουσίες.

7

Σε περίπτωση που η 
κατασκευάστρια εταιρεία του 
αναλωσίμου αναγράφει στη 
συσκευασία ημερομηνίες λήξης ή 
παραγωγής τότε ισχύουν τα 
κάτωθι:
• Η ημερομηνία λήξης θα πρέπει 

να είναι τουλάχιστον ένα (1) 
έτος μετά το χρόνο παράδοσής 
τους. 

• Η ημερομηνία παραγωγής να 
είναι το πολύ τρία (3) χρόνια 
προγενέστερη του χρόνου 
παράδοσης. 

ΝΑΙ

8

Τα μελάνια ή γραφίτες να 
παραδίδονται σε χάρτινη σκληρή 
συσκευασία, η οποία να 
αναγράφει ευκρινώς τους τύπους 
των συσκευών για τους οποίους 
προορίζονται, καθώς και την 
επωνυμία του κατασκευαστή. 

ΝΑΙ

9

Ο ανάδοχος υποχρεούται με δικά 
του έξοδα να ασφαλίσει τα υπό 
προμήθεια είδη, κατά παντός 
κινδύνου, κατά τη διάρκεια της 
μεταφοράς τους και μέχρι την 
τοποθέτηση τους στους χώρους, 
που θα του υποδειχθούν από την 
αρμόδια Υπηρεσία.

ΝΑΙ

10

Τα προσφερόμενα αναλώσιμα θα 
πρέπει να αποσταλούν 
αποκλειστικά με ευθύνη και έξοδα 
του αναδόχου, στο κτίριο της 
ΠΥΣΥ Κρήτης, 3ο χλμ. Ε.Ο. 
Ηρακλείου-Μοιρών, 71500 
Ηράκλειο Κρήτης.
Τον κίνδυνο της βλάβης, φθοράς ή 
απώλειας των υπό προμήθεια 
ειδών φέρει μέχρι την τοποθέτηση 
του στον υποδεικνυόμενο χώρο ο 
ανάδοχος.

ΝΑΙ

11

Να παρέχεται εγγύηση 
αντικατάστασης ελαττωματικών 
προϊόντων για χρονική διάρκεια 
ενός έτους από την ημερομηνία 

ΝΑΙ
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παράδοσης. Αναλώσιμα που 
διαπιστώνεται ότι είναι 
ελαττωματικά αντικαθίστανται 
από τον ανάδοχο εντός πέντε (5) 
ημερών, από την έγγραφη 
ενημέρωσή του.

12

Αν προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη 
σε μηχάνημα του ΕΦΚΑ από το 
αναλώσιμο υλικό (γεγονός που θα 
πιστοποιηθεί από την 
κατασκευάστρια εταιρεία ή από 
εξειδικευμένο φορέα συντήρησης 
του μηχανήματος), ο ανάδοχος 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 σε 
περίπτωση μη επισκευάσιμης 
βλάβης.

ΝΑΙ
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ- ΣΥΜΒΑΤΑ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

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

Ο ανάδοχος 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

5

Τα αναλώσιμα να είναι 
αμεταχείριστα, σε άριστη 
κατάσταση σε αεροστεγώς 
σφραγισμένες συσκευασίες.
Επί της συσκευασίας εκάστου 
αναλωσίμου (toner, γραφίτη ,drum,  
μελανοταινία κτλ) θα 
αναφέρονται υποχρεωτικά:

• Η επωνυμία του Αναδόχου

• Τα μοντέλα των 
εκτυπωτών με τα οποία 
είναι συμβατά τα 
αναλώσιμα

• Ο κωδικός Είδους στο 
ΟΠΣ( όπως θα καθοριστεί 
στη Σύμβαση)

ΝΑΙ

6
Τα αναλώσιμα να είναι σύμφωνα 
με τα πρότυπα ISO/IEC 19752  
ISO/IEC 19798 ή ISO/IEC 24711

ΝΑΙ

7
Για όλα τα αναλώσιμα είδη που 
περιέχουν γραφίτη απαιτείται ΝΑΙ
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έγγραφη βεβαίωση του 
κατασκευαστή των ειδών ότι 
παρέχει φύλλα δεδομένων 
ασφαλείας MSDS (Material Safety 
Data Sheet), όπως περιγράφεται 
στην οδηγία 67/548/EEC της Ε.Ε. 
για τις επικίνδυνες ουσίες.

8

Σε περίπτωση που η 
κατασκευάστρια εταιρεία του 
αναλωσίμου αναγράφει στη 
συσκευασία ημερομηνίες λήξης ή 
παραγωγής τότε ισχύουν τα 
κάτωθι:
• Η ημερομηνία λήξης θα πρέπει 

να είναι τουλάχιστον ένα (1) 
έτος μετά το χρόνο παράδοσής 
τους. 

• Η ημερομηνία παραγωγής να 
είναι το πολύ τρία (3) χρόνια 
προγενέστερη του χρόνου 
παράδοσης. 

ΝΑΙ

9

Τα μελάνια ή γραφίτες να 
παραδίδονται σε χάρτινη σκληρή 
συσκευασία, η οποία να 
αναγράφει ευκρινώς τους τύπους 
των συσκευών για τους οποίους 
προορίζονται, καθώς και την 
επωνυμία του κατασκευαστή. 

ΝΑΙ

10

Ο ανάδοχος υποχρεούται με δικά 
του έξοδα να ασφαλίσει τα υπό 
προμήθεια είδη, κατά παντός 
κινδύνου, κατά τη διάρκεια της 
μεταφοράς τους και μέχρι την 
τοποθέτηση τους στους χώρους, 
που θα του υποδειχθούν από την 
αρμόδια Υπηρεσία.

ΝΑΙ

11

Τα προσφερόμενα αναλώσιμα θα 
πρέπει να αποσταλούν 
αποκλειστικά με ευθύνη και έξοδα 
του αναδόχου, , στο κτίριο της 
ΠΥΣΥ Κρήτης, 3ο χλμ. Ε.Ο. 
Ηρακλείου-Μοιρών, 71500 
Ηράκλειο Κρήτης. 
Τον κίνδυνο της βλάβης, φθοράς ή 
απώλειας των υπό προμήθεια 
ειδών φέρει μέχρι την τοποθέτηση 
του στον υποδεικνυόμενο χώρο ο 
ανάδοχος.

ΝΑΙ
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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 του ΕΦΚΑ από το 
αναλώσιμο υλικό (γεγονός που θα 
πιστοποιηθεί από την 
κατασκευάστρια εταιρεία ή από 
εξειδικευμένο φορέα συντήρησης 
του μηχανήματος), ο ανάδοχος 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 σε 
περίπτωση μη επισκευάσιμης 
βλάβης.

ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ/ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΦΙΤΗΣ 
(τεμάχια)

ΤΥΜΠΑΝΟ 
(τεμάχια)

ΟΚΙ
107 
(3000pgs)

 
ΓΝΗΣΙΟ

B432

 18 
(25000pgs) ΓΝΗΣΙΟ

 
4 (3500pgs)  

ΓΝΗΣΙΟ

 

B430

 2 
(25000pgs) ΓΝΗΣΙΟ

 
12 (3000pgs)  

ΓΝΗΣΙΟ

 

B431

 3 
(25000pgs) ΓΝΗΣΙΟ

 
4 (3000pgs)  

ΓΝΗΣΙΟ

 

MB 472

 1 
(25000pgs) ΓΝΗΣΙΟ

 
12 (3500pgs)  

ΓΝΗΣΙΟ

 

B410d

 3 
(25000pgs) ΓΝΗΣΙΟ

 
MICROLINE 395 12  

ΓΝΗΣΙΟ

 
MICROLINE 590 50  

ΓΝΗΣΙΟ

 
MICROLINE 5590 30  

ΓΝΗΣΙΟ

 
Β6200 35 

(11000pgs)
 

ΣΥΜΒΑΤΟ

Β6250 4 (11000pgs)  
ΣΥΜΒΑΤΟ
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 SAMSUNG
XPRESS M2022 4 (1000pgs)  

ΓΝΗΣΙΟ

 
ML 3310ND 15 (2000pgs)  

ΓΝΗΣΙΟ

 
SF 760P 15 (1500pgs)

ΓΝΗΣΙΟ

 
15 (1200pgs)  

ΓΝΗΣΙΟ

 

XPRESS M2675

4 (9000pgs)
ΓΝΗΣΙΟ

SF 560R  4 (3000pgs)
ΣΥΜΒΑΤΟ

 LEXMARK
4 (1200pgs)  

ΓΝΗΣΙΟ

 

MB 2236ADW

1
ΓΝΗΣΙΟ

 
MX 310dn 4 (2500pgs)  

ΓΝΗΣΙΟ

 
MX 511de 4 (2500pgs)

ΓΝΗΣΙΟ

 
MX 410de 3 (2500pgs)  

ΓΝΗΣΙΟ

 
4 (3500pgs)

ΓΝΗΣΙΟ
Ε360d

1(30000pgs)
ΓΝΗΣΙΟ

 
4 (2500pgs)

ΓΝΗΣΙΟ

 

E340

1(30000pgs)
ΓΝΗΣΙΟ

 CANON
 5 (14600pgs)

ΓΝΗΣΙΟ

 

IMAGE RUNNER 
2520

1 
(140000pgs) ΓΝΗΣΙΟ

 
IMAGE RUNNER 
2525

8 (14600pgs)  
ΓΝΗΣΙΟ
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2 
(140000pgs) ΓΝΗΣΙΟ

L 360 3(2700pgs)  
ΓΝΗΣΙΟ

PIXMA MX 495 10 (180pgs)  
ΓΝΗΣΙΟ

 
10 (180pgs)  

ΓΝΗΣΙΟ

 
IR 1600 1 (180pgs)  

ΓΝΗΣΙΟ

 
3 (300pgs)  

ΓΝΗΣΙΟ

 
3 (300pgs)  

MG 5550

3 (300pgs)  
ΓΝΗΣΙΟ

 RICOH
MP2501SP 15 (9000pgs0  

ΓΝΗΣΙΟ

 
FAX 11401 2 (4000pgs)  

ΓΝΗΣΙΟ

SHARP
AR 6023N 5 (20000pgs)  

ΓΝΗΣΙΟ

 HP
LASERJET 
MFPM125NW

5 (1500pgs)  
ΓΝΗΣΙΟ

 
LASERJET P1102 2 (1600pgs)  

ΓΝΗΣΙΟ

 
LASERJET 
M1212njMFP

5 (1600pgs)  
ΓΝΗΣΙΟ

 
4 (360pgs)  

ΓΝΗΣΙΟ
DESKJET INK 
ADVANTAGE 
3515

4 (650pgs)  
ΓΝΗΣΙΟ

 
LASERJET 
P1606DN

4 (2100pgs)
ΓΝΗΣΙΟ

 
652 24 (black 

360pgs) ΓΝΗΣΙΟ
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10 (colour 
200pgs)

 
ΓΝΗΣΙΟ

 
LASERJET 1012 5 (2000pgs)  

ΓΝΗΣΙΟ

 
LASERJET 1022 3 (2000pgs)  

ΓΝΗΣΙΟ

 
8 (black 
600pgs)

 
ΓΝΗΣΙΟ

F4580

8 (colour 
440pgs)

 
ΓΝΗΣΙΟ

 
10 (black 
120pgs)

 
ΓΝΗΣΙΟ

DESKJET 3762

10 (colour 
100pgs) ΓΝΗΣΙΟ

 KYOCERA
KM 1635 4 (15000pgs)  

ΣΥΜΒΑΤΟ

 
3 (7200pgs)  

ΓΝΗΣΙΟ

 

FS-1370DN

1 
(100000pgs) ΓΝΗΣΙΟ

EPSON
M1200 3 (1800pgs)  

ΓΝΗΣΙΟ

 
EPL 6200 2 (3000pgs)  

ΓΝΗΣΙΟ

Μ2000 3 (3500pgs)

XEROX
8 (30000pgs)

ΓΝΗΣΙΟ
WORKCENTRE 
5225

2 
(50000pgs) ΓΝΗΣΙΟ

WORKCENTRE 
5222

3 (30000pgs)
ΓΝΗΣΙΟ

1 
(50000pgs) ΓΝΗΣΙΟ

BROTHER
FAX 2920 4 (2500pgs)

ΓΝΗΣΙΟ
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1 
(12000pgs) ΓΝΗΣΙΟ

ΒΙΖ
BIZHUB 250 1 (17500pgs)

ΓΝΗΣΙΟ

BIZHUB 164 4 
(2x11000pgs) ΓΝΗΣΙΟ

1
ΓΝΗΣΙΟ
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