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Αθήνα, 27/11/2015 
Αρ. πρωτ.:7652 

 
ΔΔΙΙΑΑΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗ  ΝΝοο  114433//22001155  

ΠΠΡΡΟΟΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥ  ΜΜΕΕΙΙΟΟΔΔΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  

ΓΓιιαα  ττηηνν  ααννάάδδεειιξξηη  ααννααδδόόχχοουυ  γγιιαα::  

««ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΤΤΥΥΠΠΩΩΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΩΩΣΣΙΙΜΜΩΩΝΝ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΚΚΤΤΥΥΠΠΩΩΤΤΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΦΦΑΑΞΞ»»  
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις κείμενες περί προμηθειών διατάξεις του Π.Δ.118/2007. 
2. Την με αρ. πρωτ. 7560/25-11-2015 Εντολή Πρύτανη, (ΑΔΑΜ: 15REQ003366315) για την 

προμήθεια (133) εκατόν τριάντα τριών τεμαχίων πρωτότυπων ΜΕΛΑΝΙΩΝ-TONER, 
απαραίτητα για τις διδακτικές και λειτουργικές ανάγκες των Διδασκόντων, την 
εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών και Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου, 
προϋπολογισμού ποσού μέχρι 11.138,21€ πλέον ΦΠΑ. 

3. Την με αρ. πρωτ. 371/1/25-11-2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 
15REQ003366443, ΑΔΑ: Ω8ΞΥ469Β4Μ-ΣΕΞ). 

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε  

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια (133) 
εκατόν τριάντα τριών τεμαχίων πρωτότυπων αναλωσίμων για εκτυπωτές και φαξ, 
απαραίτητα για τις διδακτικές και λειτουργικές ανάγκες των Διδασκόντων, την εύρυθμη 
λειτουργία των Υπηρεσιών και Εργαστηρίων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
όπως αναλύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, προϋπολογισμού ποσού μέχρι 11.138,21€ πλέον ΦΠΑ 
και 13.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την 8/12/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 
11:00 π.μ. ενώπιον Επιτροπής που θα συνεδριάσει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Τμήμα Επιμελητείας, Πατησίων 76 (ισόγειο), προκειμένου να αποσφραγιστούν οι φάκελοι 
των προσφορών, παρουσία των συμμετεχόντων. 

Η αναλυτική διακήρυξη θα διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΟΠΑ: www.aueb.gr. 
 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι η προσφορά να 
περιέρχεται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, με οποιοδήποτε τρόπο, μέχρι 
7/12/2015 (την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού), ημέρα Δευτέρα και ώρα 
14:00. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην υπηρεσία -με οποιοδήποτε 
τρόπο- εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο Π.Δ.118/2007 (άρθρο 5) στην ελληνική γλώσσα (ή επίσημη μετάφραση, 
επί ποινή αποκλεισμού) μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στην διεύθυνση: 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

Πατησίων 76 
GR-10434, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ 

Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
 Τα στοιχεία του αποστολέα 
 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 Ο αριθμός της Διακήρυξης 
 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 
Μέσα στον φάκελο της προσφοράς (εξωτερικός φάκελος) θα τοποθετούνται  

δύο (2) υποφάκελοι με τα παρακάτω στοιχεία. 
 
Ο υποφάκελος Α΄ με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», επί ποινή 
αποκλεισμού, θα περιλαμβάνει: 

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 
 Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. 
 Θα δηλώνεται ότι αποδέχονται όλους τους όρους της Διακήρυξης, πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως, καθώς και ότι θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με 
την παρούσα Διακήρυξη, την προσφορά και την σύμβαση. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνουν 
ότι: 
 Δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία Κήρυξης σε 

πτώχευση. 
 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. 
 Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920. 

3. Παραστατικό εκπροσώπησης ή εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνήσιου της 
υπογραφής του εξουσιοδοτούντος, εφόσον συμμετέχουν στον διαγωνισμό με 
εκπρόσωπό τους. 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Η Τεχνική Προσφορά την οποία θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να 
περιέχει, με ποινή απόρριψης: 
1. Την προτεινόμενη ποσότητα του Πίνακα του Παραρτήματος Α΄, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.  
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνει ότι: 

«Όλα τα υπό προμήθεια προσφερόμενα είδη, θα είναι γνήσια (original) του κατασκευαστή 
των εκτυπωτών, καινούργια, αμεταχείριστα και θα πληρούν τις προδιαγραφές που 
προβλέπονται από τον κατασκευαστή. Θα φέρουν την αντίστοιχη σήμανση και σφραγίδες 
γνησιότητας του κατασκευαστή.»  

3. Την Εγγύηση Καλής Λειτουργίας. Η προσφορά πρέπει να συμπεριλαμβάνει 
υποχρεωτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας των προϊόντων, με Υπεύθυνη Δήλωση του 
Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο κάθε υποψήφιος Ανάδοχος θα 
εγγυάται την καλή λειτουργία των προϊόντων και σε περίπτωση ελαττωματικών 
αναλωσίμων, δεσμεύεται για την αντικατάστασή τους, εντός 2 εβδομάδων. 

 

Ο υποφάκελος Β΄ με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", επί ποινή αποκλεισμού, 
θα περιλαμβάνει: 

Την οικονομική προσφορά, όπου η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ 
συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων ΦΠΑ., θα αναγράφεται δε ολογράφως και 
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αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν την τιμή σε ευρώ ή καθορίζουν σχέση ευρώ προς 
ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται. 

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή των προσφερόμενων ειδών. 

Επισημαίνεται ότι περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους 
απαράβατους όρους της Διακήρυξης συνεπάγεται απόρριψη των προσφορών. 

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 
για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων ειδών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να 
παρέχουν αυτά. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται σε διευκρινίσεις 
μόνο όταν αυτές ζητούνται από την Επιτροπή διαγωνισμού ή το αποφασίζον όργανο. Από 
τις διευκρινίσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα 
οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα. 
 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν 120 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε δύο στάδια. 
Στάδιο πρώτο: αξιολόγηση του υποφακέλου Α΄, ο οποίος περιλαμβάνει τα 
δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά και 
Στάδιο δεύτερο: αξιολόγηση του υποφακέλου Β΄ της οικονομικής προσφοράς, εφόσον η 
προσφορά έχει γίνει αποδεκτή στο πρώτο στάδιο.  
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απόρριψης της τεχνικής προσφοράς για τυπικούς ή 
ουσιαστικούς λόγους, η οικονομική προσφορά επιστρέφεται χωρίς να ανοιχτεί και ο 
προμηθευτής δεν έχει ούτε διατηρεί καμία απαίτηση ή αξίωση κατά του Πανεπιστημίου. 
Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η ανάθεση του έργου, αποστέλλεται σχετική 
ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
α) Την προς εκτέλεση ανάθεση. 
β) Την τιμή. 
γ) Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται η παροχή υπηρεσιών. 
δ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 
Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την 
σύμβαση εντός (2) δύο ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν, κηρύσσεται έκπτωτος με 
απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου. 
Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύμβαση όταν: 
1) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η εκτέλεση της ανάθεσης δεν πραγματοποιήθηκε με 

απόφαση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και 
2) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Η προθεσμία παράδοσης ορίζεται μέχρι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή, σε 
χώρους που θα υποδειχθούν από το αρμόδιο προσωπικό του ΟΠΑ. Ο προμηθευτής 
υποχρεούται να ειδοποιεί το αρμόδιο Τμήμα, τουλάχιστον (1) μία εργάσιμη ημέρα 

3 
 

15PROC003389928 2015-11-27

ΑΔΑ: ΩΔ0Ν469Β4Μ-ΚΓ7



 

νωρίτερα από την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα είδη. Η ποσοτική 
παραλαβή των ειδών θα βεβαιωθεί από αρμόδια Επιτροπή που ορίζεται από το 
Πανεπιστήμιο με συνδρομή αρμόδιου Υπαλλήλου.  
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η  πληρωμή θα γίνει σε ΕΥΡΩ, μετά από την οριστική και ποσοτική παραλαβή των υπό 
προμήθεια ειδών από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής. 

Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της αξίας των υπό προμήθεια ειδών μετά 
την οριστική παραλαβή τους. 

Η πληρωμή θα γίνεται μόνο μετά την προσκόμιση όλων των νόμιμων παραστατικών-
δικαιολογητικών (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας), 
όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του Π.Δ.118/2007. Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα 
γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και 
σχετικές εγκυκλίους. 

Πέραν του συμβατικού τιμήματος, ο Ανάδοχος δεν έχει καμία απαίτηση κατά της 
Αναθέτουσας Αρχής για δαπάνες, τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση της 
προμήθειας ή εξ αφορμής αυτού. 

 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
Σε περίπτωση που ο μειοδότης αρνηθεί την υπογραφή της σύμβασης, εφαρμόζονται όσα 
αναφέρονται στο Π.Δ.118/2007. Αναθεώρηση των τιμών όσο διαρκεί η εκτέλεση της 
σύμβασης, αποκλείεται για οποιοδήποτε λόγο. 

Οι από την σύμβαση κάθε φύσεως απαιτήσεις του αντισυμβαλλομένου κατά του ΟΠΑ 
συμφωνούνται και είναι ανεκχώρητες. 
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει σε βάρος του μειοδότη ποινική ρήτρα 
για κάθε παράβαση όρου και να αξιώσει εκτός της ποινικής ρήτρας και την αποκατάσταση 
κάθε αμέσου ή εμμέσου ζημίας. 
 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Κάθε διαδικαστική διαφορά με τον προμηθευτή υπάγεται στην αρμοδιότητα των 
δικαστηρίων της Αθήνας. 
 
Αθήνα,    27- 11-2015 

 
 
 
 

Ο ANTIΠΡΥΤΑΝΗΣ 
OIKONOMIKOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΓΛΗΣ 
Καθηγητής 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ/ΦΑΞ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΤΕΜΑΧΙΑ 
1 FAX HP OFFICEJET T65 1 TRICOLOUR, 1 BLACK 
2 FAX SAMSUNG SF 760P 5 
3 FAX SAMSUNG SF 560R 2 
4 HP LASERJET P2055D 12 
5 HP LASERJET 1020 1 
6 HP LASERJET COLOR CP2025 2 BLACK, 2 MAGENTA, 2 CYAN, 2 YELLOW 
7 HP LASERJET 1320 11 
8 HP LASERJET 1022 3 
9 HP LASERJET P2014 1 
10 HP LASERJET P2015D 4 
11 HP COLOR LASERJET CM2320 2 BLACK, 1 CYAN, 1 MAGENTA, 1 YELLOW 
12 HP PRO 400 M 401DN 1 
13 HP PRO 400 M 401DW 1 
14 HP LASERJET PRO COLOR M451DN 1 BLACK, 1 YELLOW, 1 MAGENTA, 1 CYAN 
15 HP DESKJET 6122 1 BLACK, 1 COLOUR 
16 HP LASERJET 1100 2 
17 HP COLOR LASERJET 1600 1 
18 HP LASERJET 2300 3 
19 HP LASERJET 1320N 2 
20 HP DESKJET 970CXI 1 COLOUR 
21 HP LASERJET P1505N 2 
22 HP LASERJET 700M712 1 
23 HP LASERJET PROFESSIONAL P1566 2 
24 HP DESKJET 5940 1 BLACK, 1 TRICOLOR 
25 HP DESKJET INK ADVANTAGE 5525 1 BLACK, 1 CYAN, 1 MAGENTA, 1 YELLOW 
26 HP LASERJET 500 COLOR M551 1 BLACK, 1 CYAN, 1 MAGENTA, 1 YELLOW 
27 HP LASERJET 1010 1 
28 HP LASERJET 1006 1 
29 HP DESKJET 2050 1 BLACK, 1 TRICOLOR 
30 HP LASERJET 2200 SERIES 1 
31 HP LASERJET P1005 1 
32 HP LASERJET 1150 1 
33 HP LASERJET P1606DN 1 
34 LEXMARK MS 310D 2 
35 LEXMARK MS 310DN 3 
36 LEXMARK T642 1 
37 LEXMARK CS 410DN 8 BLACK, 4 CYAN, 4 YELLOW, 4 MAGENTA 
38 LEXMARK E120 1 
39 LEXMARK CS 310DN 1 
40 LEXMARK W850 1 
41 LEXMARK T430 2 BLACK 
42 LEXMARK MS 312DN 3 
43 SAMSUNG ML1640 1 
44 SAMSUNG XPRESS M2625D 1 BLACK 
45 OKI B412 1 
46 IP 2700 CANON 1 BLACK, 1 TRICOLOR 
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