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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (24/21) 

 

 

Σν Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, βάζεη ηνπ λ.4412/2016, ηεο ππ’ αξηζ. 32/08.07.2021 απφθαζεο ηνπ 

Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηεο ππ’ αξηζ. 161/09.07.2021 απφθαζεο 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο αληίζηνηρα, θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα απνζηείινπλ έληππε 

πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα αλαισζίκσλ εηδψλ εθηππσηψλ Ζ/Τ θαη θσηναληηγξαθηθψλ 

κεραλεκάησλ (ogininal θαη θαηλνχξηα ζπκβαηά ή αλαθαηαζθεπαζκέλα), γηα ηηο πάγηεο αλάγθεο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2021-2022, θαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο 

επηζπλαπηφκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

 

Ζ νηθνλνκηθή θαη ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί ζε δωο ανηίγπαθα (πξσηφηππν θαη 

απιή θσηνηππία) ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (Δγλαηία 156, 2
νο

 

φξνθνο θηεξίνπ Γηνηθήζεσο) ην αξγφηεξν μέσπι ηιρ 26.07.2021, ημέπα Γεςηέπα και ϊπα 11:00 

π.μ. 
 

Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο αλσηέξσ αλάζεζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ €30.000,00 

ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α. (€24.193,55 άλεπ Φ.Π.Α. + €5.806,45 Φ.Π.Α. 24% = 

€30.000,00 κε ην Φ.Π.Α) θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.Δ. 1719 ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 (CPV: 30192320-0, 30125100-5). 

ηνλ αλσηέξσ πξνυπνινγηζκφ πεξηιακβάλεηαη θαη ην πνζφ ησλ €5.000 πεξίπνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ε πξνκήζεηα θσδηθψλ/αλαγθψλ πνπ 

ζα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ θαηά ηε 

ζχληαμε ηεο παξνχζαο, ζχκθσλα κε ην θνηλφ αλζξψπηλν κέηξν. 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη, πέπαν ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο πξνζθνξάο, ζα πξέπεη επίζεο λα πξνζθνκίζνπλ: 

 

1. Σεσνική πποζθοπά (ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ), ππνγεγξακκέλε 

απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηεο ζπκκεηέρνπζαο εηαηξείαο. 

2. Πξφζθαηε εθηχπσζε (ηειεπηαίσλ 15 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ) ησλ ζηνηρείσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο πξνζσπνπνηεκέλεο πιεξνθφξεζεο ηεο 

ΑΑΓΔ (Taxisnet) φπνπ αλαθέξνληαη νη ζσεηικοί ενεπγοί ΚΑΓ ηνπ πξνζθέξνληνο πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ εμεηδίθεπζε κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ. 

3. Σα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α. Πιζηοποιηηικψ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζεο αξρήο φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 





β. Πιζηοποιηηικψ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (κωπιαρ και επικοςπικήρ). 

Σα θςζικά ππψζυπα οθείλοςν να πποζκομίζοςν αζθαλιζηική ενημεπψηηηα ηψζο για ηα ίδια 

ψζο και για ηο ηςσψν πποζυπικψ πος απαζσολοων, ελψ ζε πεξίπησζε πος δεν απαζσολοων 

πποζυπικψ, οθείλοςν να πποζκομίζοςν ςπεωθςνη δήλυζη με ηην οποία να ηο δηλϊνοςν. Σα 

λνκηθά πξφζσπα νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα κφλν γηα ην πξνζσπηθφ 

πνπ απαζρνινχλ. 

Σημειωηέον όηι οι ςποσπεώζειρ ηων οικονομικών θοπέων ωρ ππορ ηη θοπολογική και αζθαλιζηική 

ηοςρ ενημεπόηηηα θεωπείηαι όηι δεν έσοςν αθεηηθεί εθόζον, δεν έσοςν καηαζηεί ληξιππόθεζμερ, ή 

εθόζον, αςηέρ έσοςν ςπασθεί ζε δεζμεςηικό διακανονιζμό πος ηηπείηαι. 

 

Σα πηζηνπνηεηηθά ππφ α & β ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ελ ηζρχη θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο, άιισο δε, εάλ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί εληφο ηξηψλ 

(3) κελψλ πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο. 

 

γ. Τπεωθςνη δήλυζη (ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ππφδεηγκα, κε εκεξνκελία 

κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο Πξφζθιεζεο) εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, σο 

απφδεημε γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 

4412/2016.  

ε πεξίπησζε νομικοω πποζϊπος, ε Τ.Γ. ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί απφ:  

α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ 

εηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηοςρ διασειπιζηέρ. 

β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηον διεςθωνονηα ζωμβοςλο, ηα μέλη ηος 

Γιοικηηικοω ςμβοςλίος, καθϊρ και ηα ππψζυπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο. 

γ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ηα μέλη ηος Γιοικηηικοω ςμβοςλίος. 

δ) ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκηκν εθπξφζσπν, φπσο 

απηφο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή απψ ηο απμοδίυρ εξοςζιοδοηημένο θςζικψ ππψζυπο πος 

εκπποζυπεί ηον οικονομικψ θοπέα για διαδικαζίερ ζωνατηρ ζςμβάζευν ή για ηη 

ζςγκεκπιμένη διαδικαζία ζωνατηρ ζωμβαζηρ. 

Γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ, ηα λνκηθά πξφζσπα πξνζθνκίδνπλ ηα θαηά πεξίπησζε 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (π.ρ. πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο ΓΔΜΖ πος 

έσει εκδοθεί έυρ 30 επγάζιμερ ημέπερ ππιν ηην ςποβολή ηος (εκηψρ αν θέπει ημεπομηνία 

ιζσωορ, ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ, ζρεηηθή απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  ζρεηηθά κε ηα πξφζσπα 

ζηα νπνία έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο θ.ιπ). 

 

Αλάδνρνο ζα αλαδεηρζεί εθείλνο πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πξνζθνξά ηνπ ζα πιεξνί ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο. 

 

Γίνονηαι δεκηέρ πποζθοπέρ και για οπιζμένα μψνο απψ ηα είδη ηυν ηεσνικϊν πποδιαγπαθϊν 

ηηρ Ππψζκληζηρ. 

 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα δνζεί κε ηηκή κνλάδνο γηα θάζε έλα απφ ηα είδε ησλ ζπλεκκέλσλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

Ζ πξνζθνξά ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα δίλεηαη κφλν ζε επξψ. 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.  

 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ελελήληα (90) εκεξνινγηαθέο εκέξεο,  πξνζκεηξνχκελεο 

απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 





Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε.                                                          

Ζ ηζρχο ηεο Πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο ζχκθσλα κε ην αξ. 97 ηνπ λ. 

4412/2016, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο. 

 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο είλαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη έσο 31.12.2021. Ο ρξφλνο 

παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ νξίδεηαη ζε είθνζη (20) εκεξνινγηαθέο εκέξεο κεηά απφ 

θάζε έγγξαθε παξαγγειία απφ κέξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Ζ Τπεξεζία ζα ζπληάζζεη έγγξαθεο 

παξαγγειίεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

 

Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεη κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ απνζήθε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ ππεχζπλν απνζήθεο θ. ακαξά Σάζν, 

ηει. 2310891207, ψξεο 10:30-14:30). 

 

Ο αλάδνρνο δεζκεχεηαη φηη ζα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην 

εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν 

ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο 

αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

 

ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πξντφλησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 2939/2001, 

επηπιένλ ηνπ αλσηέξνπ φξνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ν φξνο φηη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 2 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 4β ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

16 ηνπ λ.2939/2001. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέζσ ηνπ 

αξρείνπ δεκνζηνπνίεζεο εγγεγξακκέλσλ παξαγσγψλ ζην Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ (ΔΜΠΑ) 

πνπ ηεξείηαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Δ.Ο.ΑΝ. εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016 θαη αποηελεί πποχπψθεζη για ηην ςπογπαθή ηος ζςμθυνηηικοω, 

ζηο οποίο γίνεηαι ςποσπευηικά μνεία ηος απιθμοω ΔΜΠΑ ηος ςπψσπεος παπαγυγοω. Η μη 

ηήπηζη ηυν ςποσπεϊζευν ηηρ παποωζαρ παπαγπάθος έσει ηιρ ζςνέπειερ ηηρ παπαγπάθος 5 

ηος άπθπος 105 ηος ν. 4412/2016.
 

 

Γηα ηε κε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ή ηε κε εκπξφζεζκε παξάδνζε/εθηέιεζε ησλ εηδψλ/ππεξεζηψλ 

ζα επηβάιινληαη ζηνλ αλάδνρν  νη πξνβιεπφκελεο απφ ηα άξζξα 203 θαη 207 ηνπ λ. 4412/2016 

θπξψζεηο θαη ξήηξεο θαη θαηά ηελ πξνβιεπφκελε απ’ απηά δηαδηθαζία. 

 

Σξφπνο πιεξσκήο: Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη ζε επξψ κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή παξαιαβή θαη ηνλ έιεγρν φισλ ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ πνπ ζα πηζηνπνηείηαη κε 

Πξαθηηθφ Παξαιαβήο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ ζρεηηθνχ 

ηηκνινγίνπ θαη ησλ ινηπψλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ επηβαξχλεηαη κε 

θάζε λφκηκε θξάηεζε. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Γηα ηελ έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο απαηηνχληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 200 ηνπ λ. 4412/2016. Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα απφ ηελ παξάγξαθν Ε΄, 

ππνπαξάγξαθν Ε5 θ.ε. ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4152/2013. 

 

Γηα ηπρφλ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζην Σκήκα 

Πξνκεζεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (Δγλαηίαο 156, 54636 Θεζζαινλίθε) θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5




θαη ψξεο (ηει. επηθνηλσλίαο 2310 891-233, 2310 891-284 fax: 2310 891-232, email: 

tprom@uom.gr). 

 

Δπίζεο, ε παξνχζα πξφζθιεζε δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην ΚΖΜΓΖ, θαζψο θαη κέζσ 

ηνπ Γηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ  ζηε δηεχζπλζε  www.uom.gr/supplies. 

 

 

 

Η ΑΝΣΙΠΡΤΣΑΝΗ 

 

 

 

ΔΤΓΔΝΙΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΠΟΤΛΟΤ 

ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ 

 

mailto:tprom@uom.gr
http://www.uom.gr/supplies
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ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
(άπθπο 8 Ν.1599/1986) 

 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 

Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ(1): 
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

Ο – Ζ Όλνκα: 
 

Δπψλπκν: 
 

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:  
 

Όλνκα θαη Δπψλπκν 

Μεηέξαο: 

 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο(2):  
 

Σφπνο Γέλλεζεο: 
 

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο: 
 

Σει: 
 

Σφπνο Καηνηθίαο: 
 

Οδφο: 
 

Αξηζ: 
 

ΣΚ: 
 

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax): 
 

Γ/λζε Ζιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ 

(Δmail): 

 

 

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 

1599/1986, δειψλσ φηη ΓΔΝ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα θαλέλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ πλαίςιο 2008/841/ ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 
τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς. 42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ποινικοφ Κϊδικα (εγκλθματικι 
οργάνωςθ), 
β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν 
Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 
22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και, όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα, και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν 
λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ποινικοφ Κϊδικα, 
γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ 
Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-
4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 (ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.), 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ με 
υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ποινικοφ Κϊδικα και των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 
2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των ςυμφερόντων, 
κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 
2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ 
απόφαςθσ πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ι θκικι 
αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β του Ποινικοφ 
Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 
2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ποινικοφ κϊδικα 
(εμπορία ανκρϊπων). 
 

Δπίζεο δειψλσ φηη: 

-Απαζρνιψ / Γελ απαζρνιψ πξνζσπηθφ. 

Ζκεξνκελία:      ……….20…… 

 

Ο – Ζ Γει. 

 

 

(Τπνγξαθή) 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. (2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ 

δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ 

ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

ΣΔΥΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ – ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α. ΔΙΑΓΩΓΗ 

Α1.  Απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πξφζθιεζεο ην Παλεπηζηήκην ζα 

δεζκεχζεη ην πνζφ ησλ €5.000 πεξίπνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ΦΠΑ) πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ε πξνκήζεηα θσδηθψλ/αλαγθψλ πνπ 

ζα πξνθχςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη δελ ήηαλ δπλαηφλ λα 

πξνβιεθζνχλ θαηά ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο, ζχκθσλα κε ην θνηλφ 

αλζξψπηλν κέηξν. 
 ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ αλάγθεο γηα πξνκήζεηα λέσλ θσδηθψλ, 

ζα δεηεζνχλ πξνζθνξέο απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα λα 

αλαδεηρζεί ν κεηνδφηεο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ 

νξγάλνπ. 

   

Α2. Αλ γηα θάπνην είδνο δελ ππάξρνπλ πξνζθνξέο γηα original ή θαηλνχξηα 

ζπκβαηά-αλαθαηαζθεπαζκέλα, ηφηε φιε ε πνζφηεηα κεηαθέξεηαη ζην 

είδνο πνπ ζα πξνζθεξζεί. 
   

Β.ΓΔΝΙΚΑΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Β1.  Σα πξνζθεξφκελα πξντφληα λα είλαη ακεηαρείξηζηα θαη ζε άξηζηε 

θαηάζηαζε. ΝΑΗ   

Β2. Σα πποζθεπψμενα πποφψνηα να μην είναι αναγομυμένα (refilled). ΝΑΗ   

Β3. Σα πξνζθεξφκελα ηζνδχλακα πξντφληα δελ ζα πξνζβάινπλ 

θαηνρπξσκέλα δηθαηψκαηα ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ αληίζηνηρσλ 

γλήζησλ θαη ε θπθινθνξία ηνπο ζα είλαη λφκηκε εληφο ησλ νξίσλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

ΝΑΗ   

B4. Ζ παξαγσγή, ζπζθεπαζία θαη δηαθίλεζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ εζληθή θαη 

επξσπατθή λνκνζεζία. 
 Οη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο φια ηα 

απαξαίηεηα απνδεηθηηθά κέζα θαη λα ηα πξνζθνκίζνπλ εθ’ φζνλ ηνπο 

δεηεζνχλ. 

ΝΑΗ   

Β5.  Οη θαηαζθεπαζηέο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

Πηζηνπνηεηηθφ Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην ISO 9001 ή 

ηζνδχλακν. Σο αναθεπψμενο πιζηοποιηηικψ, θα ππέπει να 

πποζκομιζθεί με ηην πποζθοπά. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ηδησηηθφ 

έγγξαθν, κπνξεί λα γίλεη απνδεθηφ θαη ζε απιή θσηνηππία, 

εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία 

βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπ. 

Σν πηζηνπνηεηηθφ εθφζνλ ππνβάιιεηαη ζε άιιε γιψζζα, πξέπεη 

λα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

 

ΝΑΗ   

Γ. ΔΙΓΙΚΑΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Γ1. Σα αλαθαηαζθεπαζκέλα ηφλεξ ζα πξέπεη λα αλαθαηαζθεπάδνληαη 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν DIN33870 θαη ηα αλαθαηαζθεπαζκέλα κειάληα 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν DIN33871. Να πποζκομιζθεί με ηην 

πποζθοπά ζσεηική βεβαίυζη απψ ηον θοπέα πιζηοποίηζηρ.  Δθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα ηδησηηθφ έγγξαθν, κπνξεί λα γίλεη απνδεθηφ θαη ζε 

απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε 

ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπ. 

Σν πηζηνπνηεηηθφ εθφζνλ ππνβάιιεηαη ζε άιιε γιψζζα, πξέπεη 

λα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

ΝΑΗ   
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Γ2.  Γηα φια ηα πξνζθεξφκελα αλαιψζηκα θα δηλϊνεηαι ν αξηζκφο ησλ 

εθηηκψκελσλ ζειίδσλ εθηχπσζεο ζχκθσλα κε ηηο κεζφδνπο 

ISO/IEC19752:2017 θαη ISO/IEC19798:2017 γηα κνλφρξσκν θαη 

έγρξσκν ηφλεξ αληίζηνηρα θαη ζχκθσλα κε ηε κέζνδν 

ISO/IEC24711:2015 γηα κειάλη (inkjet). 

ΝΑΗ   

Γ3. Γηα φια ηα ηζνδχλακα αλαιψζηκα ν αξηζκφο ησλ εθηηκψκελσλ ζειίδσλ 

εθηχπσζεο δελ ζα είλαη κηθξφηεξνο ηνπ αληίζηνηρνπ γλήζηνπ (original) 

πξντφληνο. 
ΝΑΗ   

Γ4. Δάλ ηα γλήζηα αλαιψζηκα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο  κέζσ ηνπ εθηππσηή 

(π.ρ. πνζνζηφ αλαισζίκνπ πνπ ππνιείπεηαη, εηδνπνίεζε γηα ρακειή 

ζηάζκε θιπ), νη ίδηεο πιεξνθνξίεο ζα παξέρνληαη θαη απφ ηα 

πξνζθεξφκελα ηζνδχλακα πξντφληα. 

ΝΑΗ   

Γ5. Όια ηα πξνζθεξφκελα είδε ζα έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ 

δχν  (2) ρξφληα κεηά ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο. Δλαιιαθηηθά, ζα 

πξέπεη λα έρνπλ εκεξνκελία παξαγσγήο ή αλαθαηαζθεπήο ην πνιχ δχν 

κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο. 

ΝΑΗ   

Γ6. Δάλ ην γλήζην αλαιψζηκν θέξεη ζηνηρεία πνπ αθαηξνχληαη πξηλ ηε 

ρξήζε (π.ρ. θάιπκκα θεθαιήο ή ηαηλία αζθαιείαο), ηα ίδηα λα θέξνπλ 

θαη ηα πξνζθεξφκελα ηζνδχλακα πξντφληα. 
ΝΑΗ   

Γ. ΤΚΔΤΑΙΑ 
Γ1. Σα αλαιψζηκα πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλα αεξνζηεγψο ζε 

ζπζθεπαζία θαηάιιειε ηφζν γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηνπο φζν θαη 

γηα ηελ καθξά απνζήθεπζή ηνπο. 
ΝΑΗ   

Δ.ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Δ1.  Να παπέσεηαι εγγωηζη καλήρ λειηοςπγίαρ ησλ κειαληψλ ηνπιάρηζηνλ 

δχν (2) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 
ΝΑΗ   

Δ2.  Δηδηθά γηα ηα original αλαιψζηκα, αλ θαηά ηε ζηαδηαθή ρξήζε 

θάπνηνπ είδνπο παξνπζηαζηνχλ ειαηησκαηηθά ηεκάρηα, ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε ηεο ειαηησκαηηθήο 

πνζφηεηαο ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην Παλεπηζηήκην. 

ΝΑΗ   

Δ3. Γηα ηα ηζνδχλακα πξντφληα, ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ απφ ηελ 

ππεξεζία ειαηηψκαηα (πρ. αλνκνηφκνξθε θαηαλνκή, κε αλαγλψξηζή 

ηνπο απφ ην κεράλεκα) ηα νπνία έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ αιινίσζε 

ηεο πνηφηεηαο εθηχπσζεο (πεξηνδηθή ή κε), ν πξνκεζεπηήο 

ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηα ειαηησκαηηθά είδε πνπ 

εληνπίζηεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεξηθψο, ην αξγφηεξν εληφο 

ηξηψλ  (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ. 

 

ΝΑΗ   

Δ4. ε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζεί νπνηαδήπνηε βιάβε ζε κεράλεκα ηνπ 

θνξέα εμαηηίαο ηεο ρξήζεο ηζνδχλακσλ αλαισζίκσλ (γεγνλφο πνπ ζα 

πηζηνπνηεζεί απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ή απφ εμεηδηθεπκέλν 

θνξέα ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ), ν πξνκεζεπηήο ζα αλαιάβεη 

ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ηνπ κεραλήκαηνο θαη ηελ 

απνδεκίσζε ηεο ρξέσζεο ηνπ επηζθεπαζηή ή ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

κεραλήκαηνο κε άιιν κεράλεκα ηζνδχλακσλ δπλαηνηήησλ ζε 

πεξίπησζε κε επηζθεπάζηκεο βιάβεο. 

 Ο ρξφλνο αληαπφθξηζεο ζε πεξηπηψζεηο αλαγγειίαο βιαβψλ δελ πξέπεη 

λα ππεξβαίλεη ηηο 3 εξγάζηκεο εκέξεο. 

ΝΑΗ   
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ΔΙΓΗ και Τπψδειγμα Οικονομικήρ Πποζθοπάρ 

 

Α/Α Δίδορ 

Original ςμβαηά ή ανακαηαζκεςαζμένα 

Ποζψηηηα 
Σιμή 

μονάδορ 

ςνολική 

Σιμή 
Ποζψηηηα 

Σιμή 

μονάδορ 

ςνολική 

Σιμή 

1 56F2X00 (για MS621DN) 11   5   

2 56F2X00 (για MX421ade) 8   4   

3 71B2HK0 (για CS417DN) 5   3   

4 71B2HC0 - cyan (για CS417DN) 5   3   

5 71B2HY0 - yellow (για CS417DN) 5   3   

6 71B2HM0 - magenta (για CS417DN) 5   3   

7 62D2X00 (για MX711DHE) 1   0   

8 LEXMARK 51B2H00 20   10   

9 LEXMARK 56F2X00 7   3   

10 LEXMARK 63B2000 13   7   

11 LEXMARK 52D2H0E - 52D2H00 7   3   

12 IMAGING UNIT 52D0ZA0 (για 810) 5   3   

13 TONER HP CE285A 7   3   

 

  χλνιν   χλνιν  

  

 

ΦΠΑ   ΦΠΑ  

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  

 

 

 

 




