
 

       Θεσσαλονίκη,  07.10.2020 

 

 

        Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο  

 

 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Πληροφορίες : Ηλίου Νικόλαος 

Τηλέφωνο  : 2310 891233 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (55/20) 

 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 4/28.09.2020 

απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και της υπ’ αριθμ. 

286/30.09.2020 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να 

αποστείλουν έντυπη προσφορά για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών εκτυπωτών Η/Υ και 

φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (ogininal και καινούρια συμβατά ή ανακατασκευασμένα), 

για τις πάγιες ανάγκες του Πανεπιστημίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, και σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα στις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές. 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε δυο αντίγραφα (πρωτότυπο και απλή 

φωτοτυπία) στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος 

όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 16.10.2020, ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 11:00 π.μ. 

 

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €16.000,00 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (€12.903,225 άνευ Φ.Π.Α. + €3.096,774 Φ.Π.Α. 24% = 

€16.000,00 με το Φ.Π.Α) και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1719 του τακτικού προϋπολογισμού του 

Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2020 (CPV: 30192320-0, 30125100-5). 

 

Οι ενδιαφερόμενοι πέραν της οικονομικής τους προσφοράς θα πρέπει επίσης να 

προσκομίσουν: 

 

1. Τεχνική προσφορά (σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄) 

2. α. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς 

τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.  

β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Τα φυσικά 

πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα τόσο για τα ίδια 

όσο και για το τυχόν προσωπικό που απασχολούν, ενώ σε περίπτωση που δεν 

απασχολούν προσωπικό, οφείλουν να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση με την 

οποία να το δηλώνουν. Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν 

ασφαλιστική ενημερότητα μόνο για το προσωπικό που απασχολούν. 

Τα παραπάνω πιστοποιητικά (υπό α & β) θα πρέπει να βρίσκονται εν ισχύι κατά τον χρόνο 

υποβολής της προσφοράς, άλλως δε, εάν δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, θα πρέπει να έχουν 

εκδοθεί εντός τριών (3) μηνών πριν την υποβολή τους. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα και με ημερομηνία 

μεταγενέστερη της δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης) εκ μέρους του 

οικονομικού φορέα, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η 

Υ.Δ. θα πρέπει να υποβληθεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο, όπως αυτός προκύπτει από 

το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής 

της προσφοράς ή, το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο, να 



εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων, τα νομικά πρόσωπα προσκομίζουν τα κατά 

περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα (π.χ. πρόσφατο πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης ΓΕΜΗ). 

 

Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο υποψήφιος που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, και με την προϋπόθεση ότι η προσφορά του θα 

πληροί όλους τους απαιτούμενους όρους. 

 

Η οικονομική προσφορά, θα δοθεί με τιμή μονάδος για κάθε είδος που περιλαμβάνεται στη 

συνημμένη αναλυτική κατάσταση του Παραρτήματος Α’ και στο σύνολο, με τη 

συμπλήρωση του υποδείγματος οικονομικής προσφοράς. 

Η τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών. 

Η προσφορά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να δίνεται μόνο σε Ευρώ. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.  

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες,  

προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας της παρούσας Πρόσκλησης. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη.                                                          

Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα με το αρ. 97 του ν. 

4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της. 

 

Γίνονται δεκτές προσφορές και για ορισμένα μόνο από τα είδη των τεχνικών 

προδιαγραφών της Πρόσκλησης. 

 

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης είναι από την υπογραφή της και για τέσσερις (4) μήνες. Ο 

χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται σε 15 ημέρες μετά από κάθε έγγραφη 

παραγγελία από μέρους του Πανεπιστημίου. Η Υπηρεσία θα συντάσσει έγγραφες 

παραγγελίες, ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στο χώρο που θα του 

υποδειχθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

 

Ο ανωτέρω συμβατικός χρόνος παράδοσης δύναται να παραταθεί βάσει των αναφερομένων 

στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 

 

Για τη μη εκτέλεση της σύμβασης ή τη μη εμπρόθεσμη παράδοση/εκτέλεση των 

ειδών/υπηρεσιών θα επιβάλλονται στον ανάδοχο  οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 203 και 

207 του ν. 4412/2016 κυρώσεις και ρήτρες και κατά την προβλεπόμενη απ’ αυτά διαδικασία. 

 

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου (με την εξόφληση του 100% της συμβατικής 

αξίας) θα γίνεται σε ευρώ μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και τον έλεγχο 

των προς προμήθεια ειδών, που θα πιστοποιείται από το Πρακτικό Παραλαβής της αρμόδιας 

Υπηρεσίας, μετά την κατάθεση του σχετικού τιμολογίου και των λοιπών νομίμων 

δικαιολογητικών. Για την έκδοση εντάλματος πληρωμής απαιτούνται τα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στo άρθρο 200 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα από την 

παράγραφο Ζ΄, υποπαράγραφο Ζ5 κ.ε. του άρθρου 1 του ν. 4152/2013. 

 

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα 

Προμηθειών του Πανεπιστημίου (Εγνατίας 156, 54636 Θεσσαλονίκη)κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 2310 891-233, 2310 891-284 fax: 2310 891-232, email: 

tprom@uom.gr). 

 

 

 

mailto:tprom@uom.gr


 

 

Επίσης, η παρούσα πρόσκληση διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και 

μέσω του Διαδικτυακού τόπου του Πανεπιστημίου  στη διεύθυνση  www.uom.gr/supplies. 

 

 

Η ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

 

 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

 

 

 

http://www.uom.gr/supplies
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 

4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1): 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail): 

 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι ΔΕΝ υπάρχει εις βάρος τ.. ……………………………………………………………………. αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση για κανέναν από τους ακόλουθους λόγους: 

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 Ενωσης (EE 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 

(EE L 192 της 31.7.2003, ο. 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 (EE 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 (EE 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 (EE L 309 της 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 (EE L 101 της 

15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215). 

 

Δηλώνω επίσης ότι: 

1) Απασχολώ / Δεν απασχολώ προσωπικό. 

2)  Έλαβα γνώση των όρων της Πρόσκλησης, των τεχνικών προδιαγραφών αυτής και των υποχρεώσεων του αναδόχου, και τα αποδέχομαι 

ανεπιφύλακτα. 

Ημερομηνία:      ……….20…… 

 

Ο – Η Δηλ. 

 

 
(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 

περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

 

 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/10
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/540
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΤΕΧΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Α1.  Από τον προϋπολογισμό της παρούσας το Πανεπιστήμιο δεσμεύει το 

ποσό των €1.000 περίπου (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

προκειμένου να καλυφθεί η προμήθεια κωδικών/αναγκών που θα 

προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους και δεν ήταν δυνατόν να 

προβλεφθούν κατά τη σύνταξη της παρούσας, σύμφωνα με το κοινό 

ανθρώπινο μέτρο. 
 Σε περίπτωση που προκύψουν ανάγκες για προμήθεια νέων κωδικών, 

θα ζητηθούν προσφορές από όλους τους συμμετέχοντες για να 

αναδειχθεί ο μειοδότης. 

   

Α2. Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση δεν 

δεσμεύουν το Πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα να 

αυξομειώνει τις ποσότητες κάθε είδους και θα προβαίνει σε 

παραγγελίες ανάλογα με τις ανάγκες του και μέχρι εξαντλήσεως του 

ποσού του προϋπολογισμού της παρούσας. 
 

   

Α3. Αν για κάποιο είδος δεν υπάρχουν προσφορές για original ή καινούρια 

συμβατά-ανακατασκευασμένα, τότε όλη η ποσότητα μεταφέρεται στο 

είδος που θα προσφερθεί. 
   

Β.ΓΕΝΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Β1.  Τα προσφερόμενα προϊόντα να είναι αμεταχείριστα και σε άριστη 

κατάσταση. ΝΑΙ   

Β2. Τα προσφερόμενα προϊόντα να μην είναι αναγομωμένα (refilled). ΝΑΙ   

Β3. Τα προσφερόμενα ισοδύναμα προϊόντα δεν θα προσβάλουν 

κατοχυρωμένα δικαιώματα του κατασκευαστή των αντίστοιχων 

γνήσιων και η κυκλοφορία τους θα είναι νόμιμη εντός των ορίων των 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΝΑΙ   

B4. Η παραγωγή, συσκευασία και διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών θα 

πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική και 

ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
 Οι υποψήφιοι προμηθευτές πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους όλα τα 

απαραίτητα αποδεικτικά μέσα και να τα προσκομίσουν εφ’ όσον τους 

ζητηθούν. 

ΝΑΙ   

Β5.  Οι κατασκευαστές των προσφερομένων ειδών θα πρέπει να διαθέτουν 

Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO9001 ή 

ισοδύναμο. Τo αναφερόμενο πιστοποιητικό θα πρέπει να 

προσκομισθεί με την προσφορά. 

ΝΑΙ   

Γ. ΕΙΔΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Γ1. Τα ανακατασκευασμένα τόνερ θα πρέπει να ανακατασκευάζονται 

σύμφωνα με το πρότυπο DIN33870 και τα ανακατασκευασμένα 

μελάνια σύμφωνα με το πρότυπο DIN33871. Να προσκομισθεί με 

την προσφορά σχετική βεβαίωση από φορέα πιστοποίησης. 

ΝΑΙ   

Γ2.  Για όλα τα προσφερόμενα αναλώσιμα θα δηλώνεται ο αριθμός των 

εκτιμώμενων σελίδων εκτύπωσης σύμφωνα με τις μεθόδους 

ISO/IEC19752:2017 και ISO/IEC19798:2017 για μονόχρωμο και 

έγχρωμο τόνερ αντίστοιχα και σύμφωνα με τη μέθοδο 

ISO/IEC24711:2015 για μελάνι (inkjet). 

ΝΑΙ   

Γ3. Για όλα τα ισοδύναμα αναλώσιμα ο αριθμός των εκτιμώμενων σελίδων 

εκτύπωσης δεν είναι μικρότερος του αντίστοιχου γνήσιου (original) 

προϊόντος. 
ΝΑΙ   
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Γ4. Εάν τα γνήσια αναλώσιμα παρέχουν πληροφορίες  μέσω του εκτυπωτή 

(π.χ. ποσοστό αναλωσίμου που υπολείπεται, ειδοποίηση για χαμηλή 

στάθμη κλπ), οι ίδιες πληροφορίες θα παρέχονται και από τα 

προσφερόμενα ισοδύναμα προϊόντα. 

ΝΑΙ   

Γ5. Όλα προσφερόμενα είδη θα έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο  

(2) χρόνια μετά την ημερομηνία παραλαβής. Εναλλακτικά, θα πρέπει 

να έχουν ημερομηνία παραγωγής ή ανακατασκευής το πολύ δύο μήνες 

πριν την ημερομηνία παράδοσης. 

ΝΑΙ   

Γ6. Εάν το γνήσιο αναλώσιμο φέρει στοιχεία που αφαιρούνται πριν τη 

χρήση (π.χ. κάλυμμα κεφαλής ή ταινία ασφαλείας), τα ίδια να φέρουν 

και τα προσφερόμενα ισοδύναμα προϊόντα. 
ΝΑΙ   

Δ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Δ1. Τα αναλώσιμα πρέπει να είναι συσκευασμένα αεροστεγώς σε 

συσκευασία κατάλληλη τόσο για την ασφαλή μεταφορά τους όσο και 

για την μακρά αποθήκευσή τους. 
ΝΑΙ   

Ε.ΕΙΔΙΚΟΙΟΡΟΙ 
Ε1.  Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας των μελανιών τουλάχιστον 

δύο (2) ετών από την ημερομηνία ανάθεσης της προμήθειας. 
ΝΑΙ   

Ε2.  Ειδικά για τα original αναλώσιμα, αν κατά τη σταδιακή χρήση 

κάποιου είδους παρουσιαστούν ελαττωματικά τεμάχια, ο ανάδοχος 

υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση της ελαττωματικής 

ποσότητας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το Πανεπιστήμιο. 

ΝΑΙ   

Ε3. Για τα ισοδύναμα προϊόντα, σε περίπτωση που διαπιστωθούν από την 

υπηρεσία ελαττώματα (πχ. ανομοιόμορφη κατανομή, μη αναγνώρισή 

τους από το μηχάνημα) τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα την αλλοίωση 

της ποιότητας εκτύπωσης (περιοδική ή μη), ο προμηθευτής 

υποχρεούται να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά είδη που 

εντοπίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν μερικώς, το αργότερο εντός 

τριών  (3) εργασίμων ημερών. 

 

ΝΑΙ   

Ε4. Σε περίπτωση που προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε μηχάνημα του 

φορέα εξαιτίας της χρήσης ισοδύναμων αναλωσίμων (γεγονός που θα 

πιστοποιηθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία ή από εξειδικευμένο 

φορέα συντήρησης των μηχανημάτων), ο προμηθευτής θα αναλάβει 

την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης του μηχανήματος και την 

αποζημίωση της χρέωσης του επισκευαστή ή την αντικατάσταση του 

μηχανήματος με άλλο μηχάνημα ισοδύναμων δυνατοτήτων σε 

περίπτωση μη επισκευάσιμης βλάβης. 

 Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών δεν πρέπει 

να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες. 

ΝΑΙ   
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ΕΙΔΗ και Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 

Α/Α Είδος 

Original Συμβατά ή ανακατασκευασμένα 

Ενδεικτική 

ποσότητα 

Τιμή 

μονάδος 

Συνολική 

Τιμή 

Ενδεικτική 

ποσότητα 

Τιμή 

μονάδος 

Συνολική 

Τιμή 

1 CE285A 25   15   

2 51B2H00 10   5   

3 63B2000 7   3   

4 56F2X00 17   8   

5 Imaging Unit 56F0Z00 4   1   

6 CF400A 1   1   

 

  Σύνολο   Σύνολο  

  

 

ΦΠΑ   ΦΠΑ  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 


