
 

 

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. –Διακήρυξη 01/2016 Σελίδα 1 
 

              
 
 
 
πλπ 
Αριθμ. Πρωτ. Διακ. : 162       Χανιά,18/01/2016 
             Αναρτητέο στο Διαδίκτυο 
 
Πληροφορίες:  
Γ.Σαρημανώλης 
Ε. Μηλιδάκης 
Τηλ: 2821029300 
Φαξ: 2821029250 
Email: oakae@oakae.gr 
URL: www.oakae.gr 
 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 01/2016 
 
 

Είδος διαγωνισμού:  
Μειοδοτικός Διαγωνισμός με κλειστές 
σφραγισμένες προσφορές 
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 «Προμήθεια μελανιών και τόνερ για τους 

εκτυπωτές του ΟΑΚ Α.Ε. για όλο το έτος 
2016 

Προϋπολογισμός:  7.000,00 ευρώ xωρίς Φ.Π.Α. 

Κριτήριο κατακύρωσης  Η χαμηλότερη τιμή 

Ημερομηνία υποβολής 
προσφορών :  

29/01/2016          ώρα 12.00 π.μ. 

Ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού 
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Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης A.E. (Ο.A.K. A.E.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, 
προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της 
υπηρεσίας:  
 
«Προμήθεια μελανιών και τόνερ για τους εκτυπωτές του ΟΑΚ Α.Ε. για όλο το 

έτος 2016». 
 
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 7.000,00 χωρίς Φ.Π.Α. €. 
 
Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης A.E.. 
 
Ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών είναι η 29/01/2016, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 12:00 π.μ. . 
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚ Α.Ε. στο γραφείο Προμηθειών 
την  01/02/2016 και ώρα 10:00 π.μ. . 
 
Αντίτυπο της Προκήρυξης και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων του Διαγωνισμού 
διατίθενται από τα γραφεία του ΟΑΚ Α.Ε. (αρμόδιος υπάλληλος: Μηλιδάκης Ευστράτιος, 
Τηλ 2821029214 και Σαρημανώλης Γεράσιμος, Τηλ 2821029249, Fax 2821029250, email: 
oakae@oakae.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και από την ιστοσελίδα του 
Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης A.E. (www.oakae.gr).  
 

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Οι Γενικοί Όροι που διέπουν τον παρόντα διαγωνισμό είναι οι προβλεπόμενοι στo Π.Δ. 
118/07 άρθρα 5 έως 37, το Π.Δ. 60/2007, την υπ’ αριθμ. Υ.Α. 35130/739/11.08.2010 (ΦΕΚ 
1291/Β/11.08.2010)  και ο 4281/2014. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
Κριτήρια Επιλογής, Προσόντα 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Κατακύρωσης 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την 
προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Έντυπο τεχνικής προσφοράς.(Παράρτημα Α) 

2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.(Παράρτημα Β) 

3. Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 παραγρ. 4 του Ν. 1599/86, θεωρημένες με το γνήσιο 
της υπογραφής στις οποίες:  

http://www.oakae.gr/
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- Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.  

- Θα δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς 
του :  

α. δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 
αναφερόμενα στην περ. 1 του εδαφίου α' της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07 και 
στο άρθρο 43 παραγρ. 1 του ΠΔ 60/07, ήτοι :  

i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παραγρ. 1 της 
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE L 351-
29.1.1998 σελ.1)  

ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης 
Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195-25.6.1997,σελ.1) και στο άρθρο 3 παραγρ. 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου των ΕΚ (ΕΕ L 358-31.12.1998, σελ. 2),  

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316-27.11.1995, σελ. 48),  

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1της 
Οδηγίας91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166/28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας), η οποία 
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 344/28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο 
με το Ν. 2331/95 και τροποποιήθηκε με το Ν.3424/05,  

v) κάποιο από τα αδικήματα των παρακάτω άρθρων :  
- 30 παρ. 7, 9, 11, 12 και 14  
- 31 παρ. 4, 5 και 6  
- 32 παρ. 4 και 5  
- 35 παρ. 5 του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας 

vi) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, Στην 
περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή 
αλλοδαπό, τότε η δήλωση αυτή αφορά τους διαχειριστές, όταν πρόκειται για εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τον πρόεδρο και 
τον διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.). Για τους συνεταιρισμούς, η 
δήλωση αφορά τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.  

β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 
του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, ήτοι : δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι 
δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
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γ. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του 
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).  

δ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν 
ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε 
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.  

ε. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους 
καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

στ. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του 
Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά 
κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, 
προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή 
ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά 
συνεταιρισμούς). Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι 
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε 
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασης τους, ορίζοντας 
ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, 
καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά 
πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμα τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα.  

ζ. Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται κατ' εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες 
αυτές 

η. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Γεν. Γραμματεία Εμπορίου 
(πρώην Υπ. Ανάπτυξης) κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού .  

θ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς) .  

ι. Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007(Α153)  

ια. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα η υποβολή όπου 
απαιτείται, προσκόμιση των δικαιολογητικών των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 
118/07, κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 
20 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση 
υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.  
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-δεν έχει καταδικαστεί, βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου 
σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει 
αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του (πχ παραβίαση της εργατικής 
νομοθεσίας όσον αφορά την καταβολή των δεδουλευμένων, την τήρηση του ωραρίου 
εργασίας, τα ένσημα, τις υπερωρίες κλπ),  

-δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένα 
διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή (εδ.δ,παρ.2 του άρθρου 
43 του Π.Δ60/2007),  

-ότι δεν υφίστανται άλλοι νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής του,  

- ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή του σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,  

-ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή του υπήρξε συνεπής ως προς 
την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του 
δημόσιου τομέα, ή ότι σε κάθε περίπτωση εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της από σύμβαση 
για την οποία κηρύχθηκε έκπτωτη ή της επιβλήθηκαν κυρώσεις για εκπρόθεσμη 
υλοποίηση, σύμφωνα με την δυνατότητα που της παρασχέθηκε με τη σχετική απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής.  

-ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά του είναι αληθή και 
ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους,  

- ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της 
οποίας έλαβε γνώση και την αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα,  

- ότι ο συμμετέχων παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με 
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση του 
διαγωνισμού 

- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρουν 
ότι πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων 
και τα όριά τους όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη καθώς και ότι θα 
προσκομίσουν εγκαίρως και προσηκόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8α του 
ΠΔ 118/07 και της παρούσης τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως 
άνω. 
 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με 
την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε 
προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.  
 
Για τις ενώσεις Προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  
Οι Ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά 
για κάθε μέλος της Ένωσης  

- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρουν 
ότι πληρούν τις προϋποθέσεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών σύμφωνα με το 
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άρθρο 8 παρ.4 του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3414/2005, καθώς και 
πως ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει τα σχετικά 
δικαιολογητικά κατά το στάδιο της κατακύρωσης.  

- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρουν 
ότι δεν είναι οι ίδιες ούτε συμμετέχει σε αυτές εξωχώρια εταιρεία σε ποσοστό συμμετοχής 
στο κεφάλαιο τους τουλάχιστον 1%.  

- Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις 
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο 
αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων 
τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 
προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν 
με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν 
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή 
κάθε άλλου νομικού προσώπου.  
 
- Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι 
προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους.  
 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, εντός προθεσμίας πέντε ημερολογιακών (5) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο 
φάκελο τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται 
κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19, παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007. 
 
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ανωτέρω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 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  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  
για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 
δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας 
 
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
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προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης. 
 
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις.  
 
Σε περίπτωση εγκατάστασης 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 εκδίδεται και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό. 
 
4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της 
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  
 
Τα Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: Τα παραπάνω δικαιολογητικά των 
περιπτώσεων Α και Β αντίστοιχα 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν 
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα).  

Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, 
στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες 
εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 
κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. Α της παρ. 2 του άρθρου 6. 

- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά 
στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο 
μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο 
διαγωνισμό A.E. και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, από το 
αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 
Σημειωτέον ότι οι σχετικές διατάξεις του Ν. 1892/1190 έχουν καταργηθεί με το άρθρο 181 
του Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 153/10-7-2007). Σύμφωνα μάλιστα 
με τις διατάξεις των άρθρων 47 επ. του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί με το 
Ν. 3604/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 189/8-8-2007), από την 8-8-2007 η αρμοδιότητα για τη λύση της 
Α.Ε. και τον διορισμό εκκαθαριστών ανήκει στο πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της. 
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-Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του 
Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης (άρθρο 6 παρ. 
2 εδ. γ΄ περ. 4 του Π.Δ. 118/2007). 
 
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν 
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα).  
 
5. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
Οι ενώσεις παροχών υπηρεσίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά προσκομίζουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πάροχο υπηρεσίας που συμμετέχει 
στην Ένωση. 
 
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1του άρθρου 6 του 
Π.Δ. 118/07  συνιστά λόγο αποκλεισμού του πάροχου υπηρεσίας από τον διαγωνισμό. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις προσφορές τους στις εγκαταστάσεις του 
ΟΑΚ Α.Ε, οδός Γολγοθά 2, Όαση Βαρυπέτρου Χανιά στο γραφείο Προμηθειών μέχρι στις 
…29-01-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 ώρα , ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 01-
02-2016 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10 πμ . 
 
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και 
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
 
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές 
δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του 
παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη. 
 
Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την 
διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια 
όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της 
εκπνοής της  προθεσμίας που καθορίζεται από  τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, 
προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την 
προαναφερόμενη διαδικασία.  
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Επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται, ή 
περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα. 
 
6. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
 
α. Η λέξη «Προσφορά». 
β. Ο πλήρης τίτλος του διαγωνισμού. 
γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της διαγωνισμού. 
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
7. Μέσα σε κάθε σφραγισμένο υποφάκελο («ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ») του 
ενιαίου φάκελου ή συσκευασίας της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής : 
 
Σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» τοποθετούνται 
όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία όπως αυτά 
λεπτομερώς αναφέρονται στο άρθρο 6  της παρούσας διακήρυξης . 
 
Σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται όλα τα  
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. 
 
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως της 
προσφοράς, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  
 
Στου ανωτέρω φακέλους θα πρέπει να αναφέρονται εκτός του περιεχομένου 
(Δικαιολογητικά Συμμετοχής ,Τεχνική προσφορά , Οικονομική προσφορά , ο τίτλος της 
αρμόδιας υπηρεσίας ,ο αριθμός διακήρυξης, η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
και τα στοιχεία του αποστολέα)  
 
Σχηματικά : 
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Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υπογεγραμμένη τόσο την 
τεχνική, όσο και την οικονομική προσφορά. 
 
– ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
H Τεχνική Προσφορά περιλαμβάνει πλήρη και λεπτομερή περιγραφή της παροχής των 
ζητουμένων υπηρεσιών, σε συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές. Οι υποψήφιοι 
Ανάδοχοι πρέπει να συμπληρώσουν επί ποινή αποκλεισμού τον πίνακα στο «ΕΝΤΥΠΟ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και να τον περιλάβουν στον υποφάκελο με την ένδειξη «Τεχνική 
Προσφορά». Η οποία θα είναι υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα. 
 
– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να συμπληρώσουν επί ποινή αποκλεισμού τον πίνακα στο 
«ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και να τον περιλάβουν στον υποφάκελο με την 
ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά είναι υπογεγραμμένη από τον 
προσφέροντα και πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή σε ευρώ. Στον 
πίνακα Οικονομικής Προσφοράς θα αναγράφεται η τιμή παροχής μηνιαίως καθώς και η 
συνολική τιμή για κάθε προσφερόμενη υπηρεσία.  
 
Το συνολικό κόστος έργου περιλαμβάνει όλα τα έξοδα περιλαμβανομένου των φόρων, 
τελών, λοιπών εξόδων κλπ. 
 
Ο φάκελος της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου. 
 
8. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και 
σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ 
αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης 
των προσφορών. 
 
Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση  του άρθρου 7 παρ. 2  
περ. α κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, 
θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή 
πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να 
αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 
 
Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. 
 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι 
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο 
είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την 
σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, 
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα 
σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 
 



 

 

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. –Διακήρυξη 01/2016 Σελίδα 11 
 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

Αξιολόγηση προσφορών 
 
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή. 
 
Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών τελικός μειοδότης επιλέγεται αυτός που θα προκύψει 
κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες 
προσφορές. 
 
Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίζει, ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 1, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον επόμενο που 
προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν 
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται 
κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον  επόμενο με την αμέσως επόμενη 
χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο 
διαγωνισμός ματαιώνεται. 
 
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

Χρόνος ισχύος προσφορών 
 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους επί 60 ημέρες από την επόμενη 
της διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την 
Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 
προβλεπόμενο από τη  διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου 
χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 
υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 
αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί  το δημόσιο συμφέρον, οπότε 
οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την 
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, 
παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι.  
 
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους 
παρέτειναν τις προσφορές τους. 
 



 

 

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. –Διακήρυξη 01/2016 Σελίδα 12 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
Αντιπροσφορές 

 
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
Προσφερόμενη τιμή 

 
Η προσφερόμενη τιμή θα δίδεται σε νόμισμα ΕΥΡΩ, 
 
Σε περίπτωση που κατατεθεί προσφορά που δεν είναι σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, 
αυτή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος ή προσφορά που 
αναφέρεται μόνο σε μία από τις ειδικότητες της προηγούμενης παραγράφου 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 
ΑΡΘΡΟ 7 

Ανακοίνωση κατακύρωσης – ανάθεσης 
 

Στον ανάδοχο στον οποίο θα γίνει κατακύρωση ή ανάθεση θα αποσταλεί σχετική 
ανακοίνωση που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : 
 

 Την τιμή. 
 Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης  
 Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

 
Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, υποχρεούται εντός 5 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, να 
προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση 
κηρύσσεται έκπτωτος. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

Χρόνος τόπος παράδοσης υλικών 
 
Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά μετά από εντολή της υπηρεσίας 
 
Ο ΟΑΚ ΑΕ δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των υλικών που αναγράφονται 
στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
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ΑΡΘΡΟ 9 
Γενικές διατάξεις 

 
Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του 
διαγωνισμού, αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που 
έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. 
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό έχει την έννοια ότι οι συμμετέχοντες έλαβαν γνώση και 
δέχτηκαν ανεπιφύλακτα τους όρους της προκήρυξης. 
 

 
 
Επισήμανση: 
 

 Οι ποσότητες των μελανιών και τόνερ της προσφοράς είναι ενδεικτικές και 
δύναται να αλλάξουν σε περίπτωση που χρειαστούν επιπλέον υλικά. 

 

 Τα μελάνια και τόνερ της προσφοράς είναι ενδεικτικές και δύναται να 
αλλάξουν σε περίπτωση καταστροφής – αντικατάστασης ή αγοράς νέων 
εκτυπωτών  

 

 Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού δύναται να φτάσει μέχρι το ύψος των 
επτά χιλιάδων ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
του  Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

 
Ελευθέριος Κοπάσης 
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Παράρτημα Α 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝΕΡ – ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 
 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ (ΜΕΛΑΝΙΑ –ΤΟΝΕΡ ) 

ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 30125110-5 

ΕΙΔΟΣ -ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 7.000,00 προ Φ.Π.Α. 

 
 

Υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού οι συμμετέχοντες θα πρέπει με την προσφορά 
τους να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι το για το προσφερόμενο είδος: 
 
Πληροί τις προδιαγραφές του κάθε μηχανήματος 
 

 Ότι οι τύποι των toner που προσφέρουν είναι αυθεντικό (original) , διαθέτουν 
πιστοποίηση ISO9001 ή ισοδύναμη  καθώς και το προϊόν να είναι καινούργιο και 
αμεταχείριστο. 

 

 Αναγομωμένα ή ιμιτασιόν toners αποκλείονται 
 

 Τα τονερς που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο ακατάλληλα θα επιστραφούν στον 
προμηθευτή, ο οποίος έχει υποχρέωση να τα αντικαταστήσει εντός δεκαπέντε 
ημερών. 

 

 Ότι θα παραδίδονται εσωτερικά αεροστεγώς 
 

 Ότι θα στην εξωτερική συσκευασία θα αναγράφονται οι ημερομηνίες κατασκευής 
και λήξης , ο τύπος του εκτυπωτή για τον οποίο προορίζονται και ο κωδικός του 
είδους που ορίζεται στο τιμολόγιο προσφοράς. 
 

 
 

 
 

(ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)        (ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ) 
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Πίνακας Α  

ΜΕΛΑΝΙΑ - ΤΟΝΕΡ 
 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε 

A/A ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  P/N ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

1 

CANON IX 4000 PIXMA    

Ink Canon PGI-5BK Pigment Black 
0628B001 

1 

2 
Ink Canon CLI-8BK Black  

0620B001 
1 

3 
Ink Canon CLI-8C Cyan  

0621B001 
1 

4 
Ink Canon CLI-8M Magenta  

0622B001 
1 

5 
Ink Canon CLI-8Y Yellow  

0623B001 
1 

7 
FAX PANASONIC KX-FL 

401   
Toner Fax Panasonic KX-FAT88X  

KX-FAT88X 

10 

8 
Drum Fax Panasonic KX-FAD89  

KX-FAD89 
5 

9 
FAX PANASONIC KXFP 

205    
Thermal Fax Roll Panasonic KX-FA52X Film  

KX-FA52X 

1 

10 

HP DESIGNJET 110 PLUS/  
HP DESIGNJET 800 

Ink HP No 11 Printhead Long Life Black 
C4810A 

5 

11 
Ink HP No 11 Printhead Long Life Cyan 

C4811A 
5 

12 
Ink HP No 11 Printhead Long Life Magenta 

C4812A 
5 

13 

Ink HP No 11 Printhead Long Life Yellow 

C4813A 

5 

14 

HP DESIGNJET 450C               

Ink HP No 44 yellow   XL 
  

1 

15 
Ink HP No 40  Black  XL 

  
1 

16 
Ink HP No 44 magenta   XL 

  
1 

17 
Ink HP No 44 cyan  XL 

  
1 

18 HP DESIGNJET 4645                     
HP DESKJET INK 
ADVANTAGE 2645                                                    
HP DESKJET INK 
ADVANTAGE 2645      

Ink HP No 650 Black Ink Crtr 

CZ101AE 

25 

19 

Ink HP No 650 Tri-Color Ink Crtr 

CZ102AE 

25 

20 
HP DESIGNJET 500                                                

HP 800 

Ink HP No 10 Large Black 69 ml 
  

10 

21 
Ink HP No 82 Cyan  Large 69 ML 

  
5 
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22 
Ink HP No 82 Magenta  69 ml 

  
5 

23 
Ink HP No 82 Yellow 69 ml 

  
5 

24 
HP DESKJET 9800 A3                    
HP DESKJET 6840 Α4         

Ink HP No 338 Black 69 ml 

C8765EE 

10 

25 
Ink HP No 343 Tri-colour  

  
10 

26 

HP OFFICEJET PRO 6830     
934 XL BLACK 

C2P23AE 
1 

27 

935 XL CYAN - YELLOW-MAGENTA 

C2P24AE/C2P25AE/
C2P26AE 

1 

28 
HP DESKJET 5150     HP 

DESKJET 5550  

Ink HP No 57  Tri-Color 
  

1 

29 
Ink HP No 56 BLACK 

  
1 

30 

HP DESKJET 5440   
Ink HP No 336 Vivera Black  

C9362EE 
1 

31 
Ink HP No 342 Color  

C9361EE 
1 

32 HP DESKJET 5940 Α4   

Ink HP No 339 Black  

C8767EE 

1 

33 

HP DESKJET 840c Ink HP No 15 Black  
C6615NE 

1 

34 
Ink HP No 17 Tri-Color  

C6625A 
1 

35 HP LASERJET 1020   

Ink HP  LJ P1010 

Q2612L 

5 

36 HP LASERJET 1102   
Toner Laser HP LJ P1102  

CE285L 
1 

37 HP LASERJET 2015D 
Toner Laser HP LJ P2015  

Q7553A 
1 

38 HP LASERJET 2100 

Toner Laser HP LJ 2100 Ultraprecise Black  

C4096A 

1 

39 

HP LASERJET M1132 MFP  
Toner Laser HP LJ P1102 (economy) 

CE285L 

1 

40 

Toner LJ ( Original 1600 pages) 

  

1 

41 hp laserjet P3015   
hp laserjet P3015     

CE255a 
2 

42 
HP LASERJET PRO 

2055dn  
Toner HP LJ P2055 - 6.5 k pgs Dual Pack 

CE505XD 

4 

  

HP LASERJET PRO 400 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ                   

TONER HP80X 

  

5 

43 

hp laserjet pro 400 M401DN 

CF280A  

10 
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44 

HP LASERJET PRO k8600  

hp officejet pro k8600 black XL 

  

1 

45 
hp officejet pro k8600 cyan XL 

  
1 

46 

hp officejet pro k8600 magenta XL 

  

1 

47 

hp officejet pro k8600 yellow XL 

  

1 

48 

HP COLOUR LASERJET 
3600dn  

hp laserjet 3600dn black 
Q6470A 

1 

49 
hp laserjet 3600dn cyan 

Q6471A 
1 

50 
hp laserjet 3600dn magenta 

Q6473A 
1 

51 
hp laserjet 3600dn yellow 

Q6472A 
1 

52 HP LASERJET  2300 N  

hp toner 

Q2610A 

1 

53 HP LASERJET  5200dtn 
hp laserjet 5200dtn 

Q7516A  
1 

54 
KONICA MINOLTA BIZHUB 

163  

konica  bizhub 163 

8937784/8937782  

1 

55 
KONICA MINOLTA BIZHUB 

224e (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ - 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ - SCANNER)   

konica  bizhub 224e  ( TN322) 

TN-322/A33K050 

1 

56 
KONICA MINOLTA BIZHUB 

283 konica  bizhub 283 
A202051 

1 

57 
KONICA 7022 

(ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ - 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ) konica 7022 

017J/017Q/TN301K 

5 

58 
KONICA MINOLTA BIZHUB 

283   

TONER TN217 

A202051 

10 

59 
SAMSUNG FAX SCX-

4623F 

samsung fax scx-4623f 

MLT-D1052S/ELS  

2 

60 

EPSON ACULASER C1100   

epson aculaser c1100 black 
C13S050190 

1 

61 

epson aculaser c1100 magenta 

C13S050192 

1 

62 

epson aculaser c1100 yellow 

C13S050191 

1 

63 
epson aculaser c1100 cyan  

C13S050193 
1 

64 Samsung Laser SCX-3400    
TONER  101 S 

1LT-D101S 
3 

65 

HP DeskJet Ink Advantage    

HP 652 Black 
  

1 

66 
HP 652 Color 

  
1 
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67 
HP DeskJet 6940  HP344 C95055EE TriColor  

  
2 

68 
HP Laser jet 1020 HP Toner 12a Q2612A Black 

  
10 

69 

EPSON STYLUS SX405  

BLACK TO711 
  

1 

70 
CYAN TO7112 

  
1 

71 
MAGENTA TO713 

  
1 

72 
YELLOW TO7114 

  
1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

 

A/A ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  P/N ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΊΣ 
ΦΠΑ 
(ΕΥΡΩ) 

1 

CANON IX 4000 PIXMA    

Ink Canon PGI-5BK Pigment Black 0628B001 1   

2 Ink Canon CLI-8BK Black  0620B001 1   

3 Ink Canon CLI-8C Cyan  0621B001 1   

4 Ink Canon CLI-8M Magenta  0622B001 1   

5 Ink Canon CLI-8Y Yellow  0623B001 1   

7 
FAX PANASONIC KX-FL 
401   

Toner Fax Panasonic KX-FAT88X  KX-FAT88X 10   

8 Drum Fax Panasonic KX-FAD89  KX-FAD89 5   

9 
FAX PANASONIC KXFP 
205    

Thermal Fax Roll Panasonic KX-
FA52X Film  

KX-FA52X 1   

10 

HP DESIGNJET 110 
PLUS/  HP DESIGNJET 
800 

Ink HP No 11 Printhead Long Life 
Black 

C4810A 5   

11 
Ink HP No 11 Printhead Long Life 
Cyan 

C4811A 5   

12 
Ink HP No 11 Printhead Long Life 
Magenta 

C4812A 5   

13 
Ink HP No 11 Printhead Long Life 
Yellow 

C4813A 5   

14 

HP DESIGNJET 450C               

Ink HP No 44 yellow   XL   1   

15 Ink HP No 40  Black  XL   1   

16 Ink HP No 44 magenta   XL   1   

17 Ink HP No 44 cyan  XL   1   

18 HP DESIGNJET 4645                     
HP DESKJET INK 
ADVANTAGE 2645                                                    
HP DESKJET INK 
ADVANTAGE 2645      

Ink HP No 650 Black Ink Crtr CZ101AE 25   

19 Ink HP No 650 Tri-Color Ink Crtr CZ102AE 25   

20 

HP DESIGNJET 500                                                
HP 800 

Ink HP No 10 Large Black 69 ml   10   

21 Ink HP No 82 Cyan  Large 69 ML   5   

22 Ink HP No 82 Magenta  69 ml   5   
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23 Ink HP No 82 Yellow 69 ml   5   

24 
HP DESKJET 9800 A3                    
HP DESKJET 6840 Α4         

Ink HP No 338 Black 69 ml C8765EE 10   

25 Ink HP No 343 Tri-colour    10   

26 

HP OFFICEJET PRO 6830     

934 XL BLACK C2P23AE 1   

27 935 XL CYAN - YELLOW-MAGENTA 
C2P24AE/C2P2
5AE/C2P26AE 

1   

28 
HP DESKJET 5150     HP 
DESKJET 5550  

Ink HP No 57  Tri-Color   1   

29 Ink HP No 56 BLACK   1   

30 

HP DESKJET 5440   

Ink HP No 336 Vivera Black  C9362EE 1   

31 Ink HP No 342 Color  C9361EE 1   

32 HP DESKJET 5940 Α4   Ink HP No 339 Black  C8767EE 1   

33 
HP DESKJET 840c 

Ink HP No 15 Black  C6615NE 1   

34 Ink HP No 17 Tri-Color  C6625A 1   

35 HP LASERJET 1020   Ink HP  LJ P1010 Q2612L 5   

36 HP LASERJET 1102   Toner Laser HP LJ P1102  CE285L 1   

37 HP LASERJET 2015D Toner Laser HP LJ P2015  Q7553A 1   

38 HP LASERJET 2100 
Toner Laser HP LJ 2100 Ultraprecise 
Black  

C4096A 1   

39 

HP LASERJET M1132 
MFP  

Toner Laser HP LJ P1102 (economy) CE285L 1   

40 Toner LJ ( Original 1600 pages)   1   

41 hp laserjet P3015   hp laserjet P3015     CE255a 2   

42 
HP LASERJET PRO 
2055dn  

Toner HP LJ P2055 - 6.5 k pgs Dual 
Pack 

CE505XD 4   

  

HP LASERJET PRO 400 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ                   

TONER HP80X   5   

43 hp laserjet pro 400 M401DN CF280A  10   

44 
HP LASERJET PRO 
k8600  

hp officejet pro k8600 black XL   1   
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45 hp officejet pro k8600 cyan XL   1   

46 hp officejet pro k8600 magenta XL   1   

47 hp officejet pro k8600 yellow XL   1   

48 

HP COLOUR LASERJET 
3600dn  

hp laserjet 3600dn black Q6470A 1   

49 hp laserjet 3600dn cyan Q6471A 1   

50 hp laserjet 3600dn magenta Q6473A 1   

51 hp laserjet 3600dn yellow Q6472A 1   

52 HP LASERJET  2300 N  hp toner Q2610A 1   

53 HP LASERJET  5200dtn hp laserjet 5200dtn Q7516A  1   

54 
KONICA MINOLTA 
BIZHUB 163  

konica  bizhub 163 
8937784/89377
82  

1   

55 

KONICA MINOLTA 
BIZHUB 224e 
(ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ - 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ - 
SCANNER)   

konica  bizhub 224e  ( TN322) 
TN-
322/A33K050 

1   

56 
KONICA MINOLTA 
BIZHUB 283 

konica  bizhub 283 A202051 1   

57 

KONICA 7022 
(ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ - 
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ) 

konica 7022 
017J/017Q/TN3
01K 

5   

58 
KONICA MINOLTA 
BIZHUB 283   

TONER TN217 A202051 10   

59 
SAMSUNG FAX SCX-
4623F 

samsung fax scx-4623f 
MLT-
D1052S/ELS  

2   

60 

EPSON ACULASER 
C1100   

epson aculaser c1100 black C13S050190 1   

61 epson aculaser c1100 magenta C13S050192 1   

62 epson aculaser c1100 yellow C13S050191 1   

63 epson aculaser c1100 cyan  C13S050193 1   

64 
Samsung Laser SCX-
3400    

TONER  101 S 1LT-D101S 3   

65 
HP DeskJet Ink 
Advantage    

HP 652 Black   1   

66 HP 652 Color   1   

67 HP DeskJet 6940  HP344 C95055EE TriColor    2   
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68 HP Laser jet 1020 HP Toner 12a Q2612A Black   10   

69 

EPSON STYLUS SX405  

BLACK TO711   1   

70 CYAN TO7112   1   

71 MAGENTA TO713   1   

72 YELLOW TO7114   1   

      

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΜΕ  ΦΠΑ)   

 
 

(ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)        (ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ) 
 

 


