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ΔΔΙΙΑΑΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗ  ΝΝοο  115511//22001166  

ΠΠΡΡΟΟΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥ  ΜΜΕΕΙΙΟΟΔΔΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  

με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για  
ττηηνν  ααννάάδδεειιξξηη  ααννααδδόόχχοουυ  γγιιαα::  

««ΠΠΡΡΟΟΜΜΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΤΤΥΥΠΠΩΩΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΩΩΣΣΙΙΜΜΩΩΝΝ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΚΚΤΤΥΥΠΠΩΩΤΤΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΦΦΑΑΞΞ»»  
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Αθήνα, 22 Απριλίου 2016 
Αρ. Πρωτ.: 2670 

 

ΔΔΙΙΑΑΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΗΗ  
Αρ. 151 / 2016 

Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου, για προμήθεια πρωτοτύπων 
αναλωσίμων για εκτυπωτές και φαξ, απαραίτητα για τις διδακτικές και λειτουργικές 
ανάγκες των Διδασκόντων και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών και Εργαστηρίων 
του Πανεπιστημίου, προϋπολογισμού ποσού μέχρι 27.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις κείμενες περί προμηθειών διατάξεις του Π.Δ.118/2007. 
2. Την με αρ. πρωτ. 2550/20-04-2016 Εντολή Πρύτανη (ΑΔΑΜ: 16REQ004250697 2016-04-

20). 
3. Την με αρ. πρωτ. 234/1/20-04-2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 

16REQ004250990 2016-04-20 και ΑΔΑ: 6ΚΠ7469Β4Μ-ΛΚ5). 
 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε  

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια 320 τεμαχίων πρωτότυπων 
αναλωσίμων για εκτυπωτές και φαξ, μεγάλης χωρητικότητας, απαραίτητα για τις διδακτικές 
και λειτουργικές ανάγκες των Διδασκόντων και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών και 
Εργαστηρίων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως αναλύονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας, προϋπολογισμού ποσού μέχρι 21.951,22 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., 
ήτοι 27.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την 12/05/2016 ημέρα Πέμπτη 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 

Κλειστές προσφορές θα κατατίθενται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434, Αθήνα, Κεντρικό Κτίριο – ισόγειο, μέχρι 
11/05/2016 (την προηγουμένη της διενέργειας του διαγωνισμού), ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 14:00. Οι προσφορές αυτές θα παραμείνουν κλειστές, μέχρι την αποσφράγισή τους 
από την αρμόδια Επιτροπή.  

Προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή 
courier στην προαναφερθείσα διεύθυνση, επί αποδείξει, με την προϋπόθεση ότι αυτές 
περιέρχονται στην παραπάνω υπηρεσία μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα, με ευθύνη 
του ενδιαφερομένου. Για την εμπρόθεσμη υποβολή των προσφορών, λαμβάνεται υπόψη η 
ημερομηνία παράδοσης στο Ο.Π.Α. και όχι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή 
παραλαβής του φακέλου από το courier. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται 
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στην υπηρεσία -με οποιοδήποτε τρόπο- εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγιστούν.  

Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα του υποψηφίου, 
μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει στην εξωτερική του όψη τις κάτωθι 
ενδείξεις: 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
«Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου, για την προμήθεια 
πρωτοτύπων αναλωσίμων για εκτυπωτές και φαξ του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.» 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Νο 151/2016  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Ο.Π.Α. 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 11/05/2016 και μέχρι ώρα 14:00 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 12/05/2016 και ώρα 11:00 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:........................................................................................................................  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία και το Πρωτόκολλο. 

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: 
α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά ή συνεταιρισμοί που ασχολούνται με 
το υπό προκήρυξη αντικείμενο, 
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους 
που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, 
γ) συνεταιρισμοί, 
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών. 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η γλώσσα και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα 
συντάσσονται υποχρεωτικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, 
που μπορούν να αναφέρονται στην αγγλική και πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να 
μην φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 
οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 
προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την 
καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ο φάκελος της προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων θα περιέχει 2 ξεχωριστούς 
σφραγισμένους υποφακέλους: 
Α. Δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνική προσφορά, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά» με αντίγραφο (δηλ. εις διπλούν), ενώ θα πρέπει στην 
εξωτερική του όψη να φέρει τις ίδιες ενδείξεις που θα φέρει και ο εξωτερικός φάκελος. 
Β. Οικονομική προσφορά με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» με αντίγραφο (δηλ. εις 
διπλούν), ενώ θα πρέπει στην εξωτερική του όψη να φέρει τις ίδιες ενδείξεις που θα φέρει 
και ο εξωτερικός φάκελος. 

 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Τεχνική Προσφορά 

A. Δικαιολογητικά Συμμετοχής (επί ποινή αποκλεισμού) 

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 
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 Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και του διαγωνιζόμενου. 
 Θα δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην 

παρούσα διακήρυξη, την οποία ο προσφέρων έλαβε γνώση των συνθηκών αυτής 
καθώς και όλων των παραμέτρων εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας, τις οποίες 
αποδέχεται. 

 Ότι, δεν τελεί σε πτώχευση και επίσης δεν τελεί σε διαδικασία Κήρυξης σε 
πτώχευση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 
άλλη ανάλογη κατάσταση και αναλαμβάνει την υποχρέωση για την προσκόμιση 
του σχετικού πιστοποιητικού κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

 Ότι, είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του και 
αναλαμβάνει την υποχρέωση για την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού 
κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

 Ότι, δεν έχει αποκλεισθεί από Διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιονδήποτε λόγο. 
 Ότι, παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του 
διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ή της 
κρίσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης. 

2. Παραστατικό εκπροσώπησης ή εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής του εξουσιοδοτούντος, εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος συμμετέχει στον 
διαγωνισμό με εκπρόσωπο. 

3. Νομιμοποιητικά έγγραφα (τελευταία τροποποίηση του καταστατικού ή άλλο έγγραφο, 
από το οποίο να προκύπτει ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα λοιπά 
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό 
πρόσωπο). 

 
Β. Τεχνική Προσφορά 

Η Τεχνική Προσφορά την οποία θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να 
περιέχει, με ποινή αποκλεισμού: 

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) των 
κατασκευαστριών εταιρειών των μηχανημάτων, καινούργια, αμεταχείριστα, μεγάλης 
χωρητικότητας (όπου διατίθενται), αρίστης κατάστασης 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. 

 
Σύνταξη Οικονομικής Προσφοράς 

Οι ενδιαφερόμενοι, υποβάλλουν σε ξεχωριστό σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», την οικονομική προσφορά τους (εις διπλούν), σύμφωνα με το 
Παράρτημα Β.  Η προσφερόμενη τιμή θα δίδεται σε ευρώ (€), θα αναγράφεται δε 
ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίδουν την τιμή σε ευρώ ή καθορίζουν 
σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

4 
 

16PROC004278661 2016-04-22

ΑΔΑ: 6ΘΚΖ469Β4Μ-ΦΗΥ



 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 
προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι τη λήξη της 
σύμβασης. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, 
πίνακα συμπληρωμένο ευκρινώς, με: 
- Την συνολική τιμή προμήθειας των αναλωσίμων, χωρίς Φ.Π.Α. 
- Το ποσοστό Φ.Π.Α. 
- Την συνολική τιμή προμήθειας των αναλωσίμων, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

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. 

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας, αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% 
της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α., πριν ή κατά το στάδιο υπογραφής της 
σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Την ημερομηνία έκδοσης 
2. Τον εκδότη 
3. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται 
4. Τον αριθμό της εγγύησης 
5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
6. Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση. 
7. Τους όρους ότι: 

α) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 
ένστασης της διζήσεως. 
β) Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το 
διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε 3 ημέρες, μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση. 
γ) Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

8. Τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης και τα προς προμήθεια υλικά. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του υλικού και ύστερα από εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο 
συμβαλλόμενους. 

Η εγγύηση εκδίδεται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα, που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα 
ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα της εγγύησης, αν δεν είναι 
διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Επισημαίνεται ότι 
η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το 
συνημμένο υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ. 

Παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης, συνεπάγεται κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής «καλής εκτέλεσης», υπέρ του Πανεπιστημίου. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014, ΦΕΚ: 160/Α/8-8-
2014. 

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

 
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν 120 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε δύο στάδια. 

Στάδιο πρώτο: Την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού που ορίζεται στην 
παρούσα, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και παρουσία των υποψηφίων αναδόχων, 
αποσφραγίζεται ο φάκελος της προσφοράς, ο οποίος περιλαμβάνει τον υποφάκελο με τα 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και την «Τεχνική Προσφορά» και τον υποφάκελο της 
«Οικονομικής Προσφοράς». Οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς μονογράφονται και 
παραδίδονται στην Αρμόδια Υπηρεσία, οι οποίοι φυλάσσονται μέχρι την αποσφράγισή 
τους. Στη συνέχεια, αποσφραγίζεται και αξιολογείται ο πρώτος υποφάκελος 
(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά»). Μετά την αποσφράγιση, η 
Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές 
και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν. Όλες οι σελίδες των προσφορών 
μονογράφονται από την Επιτροπή. Προσφορές που απορρίπτονται, αποκλείονται από την 
περαιτέρω αξιολόγηση. 

Στάδιο δεύτερο: Σε διαφορετική ημερομηνία, η οποία θα οριστεί από την Επιτροπή 
διενέργειας του διαγωνισμού, αποσφραγίζεται και αξιολογείται ο δεύτερος υποφάκελος με 
την οικονομική προσφορά, εφόσον η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου έχει γίνει 
αποδεκτή στο πρώτο στάδιο. 

Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από 
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Παρεκκλίσεις από τις τεχνοοικονομικές απαιτήσεις του διαγωνισμού γενικώς, δεν είναι 
δεκτές, εκτός εάν αυτές θεωρηθούν από την αρμόδια Επιτροπή ως ευνοϊκές για το 
Πανεπιστήμιο. 

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. 
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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. 

 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, θα γίνει από τον Πρύτανη του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού. 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. 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, είναι υποχρεωμένος εντός 5 
ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν του εγγράφου ανακοίνωσης της κατακύρωσης, να 
υποβάλει στο Τμήμα Επιμελητείας, σε σφραγισμένο φάκελο, τα δικαιολογητικά τα οποία 
θα πρέπει να προσκομίσει σύμφωνα με τις Υπεύθυνες Δηλώσεις του, καθώς και την 
εγγύηση καλής εκτέλεσης. Εφόσον ο φάκελος των δικαιολογητικών αξιολογηθεί ως 
παραδεκτός, ο Ανάδοχος καλείται να προσέλθει για την υπογραφή 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. 

Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης μετά τη σύναψη και την υπογραφή της. 

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. 

Οι από την σύμβαση κάθε φύσεως απαιτήσεις του αντισυμβαλλομένου κατά του Ο.Π.Α. 
συμφωνούνται και είναι ανεκχώρητες. 
 

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 Ο.Π.Α. Ο προμηθευτής 
υποχρεούται να ειδοποιεί το αρμόδιο Τμήμα, τουλάχιστον 1 εργάσιμη ημέρα 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 του Αναδόχου θα γίνει σε ΕΥΡΩ (€) με χρηματικό ένταλμα, μετά την οριστική 
και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

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

Η πληρωμή θα γίνει μόνο μετά την προσκόμιση όλων των νόμιμων παραστατικών-
δικαιολογητικών (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας), 
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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. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

Το Ο.Π.Α. διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία του παρόντος 
διαγωνισμού ή/και να την κηρύξει ατελέσφορη. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν 
αποκτούν κανέναν δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση από 
το Ο.Π.Α. για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με τη διακήρυξη, τη συμμετοχή τους στη 
διαδικασία, τη ματαίωση, ακύρωση  ή διακοπή του διαγωνισμού. Η συμμετοχή στη σχετική 
διαδικασία συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων 
της παρούσας.  

Όλοι οι όροι της παρούσας είναι υποχρεωτικοί και η οποιαδήποτε ουσιώδης απόκλιση 
συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. 
 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει σε βάρος του Αναδόχου 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, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία. 
 
Αθήνα,    22- 04-2016 

 
 
 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ 
OIKONOMIKOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 
 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΣΠΥΡΟΥ 
Καθηγητής 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Α  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 

Α/Α 
ΤΥΠΟΣ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ/ΦΑΞ/ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 LEXMARK MS610 DN  2 

2 HP LASERJET 1160  1 

3 HP LASERJET PRO MFP M125nw  2 

4 LEXMARK MS310 dn 6 

5 EPSON EPL-N3000 1 BLACK 

6 HP OFFICE PRO 8600 (ΕΓΧΡΩΜΟΣ) 2 ΣΕΤ (2 BLACK, 2 YELLOW, 2 CYAN, 2 MAGENTA) 

7 HP LASERJET 1020  4 

8 HP LASERJET COLOR CP2025 2 ΣΕΤ (2 BLACK, 2 YELLOW, 2 CYAN, 2 MAGENTA) 

9 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ HP M225D 1 

10 EPSON INKJET L130 (ΕΓΧΡΩΜΟΣ) 1 ΣΕΤ (1 BLACK, 1 YELLOW, 1 CYAN, 1 MAGENTA) 

11 HP OFFICEJET 6700 PREMIUM (ΕΓΧΡΩΜΟΣ) 2 ΣΕΤ (2 BLACK, 2 YELLOW, 2 CYAN, 2 MAGENTA) 

12 HP LASERJET PRO LM1415fn (ΕΓΧΡΩΜΟΣ) 1 ΣΕΤ (1 BLACK, 1 YELLOW, 1 CYAN, 1 MAGENTA) 

13 XEROX PHASER 3320  1 BLACK 
14 LEXMARK CS410dn (ΕΓΧΡΩΜΟΣ) 30 (9 BLACK, 7 YELLOW, 7 CYAN, 7 MAGENTA) 
15 LEXMARK W850 2 

16 HP LASERJET 700 M712 2 

17 FAX SAMSUNG SF 760P 5 

18 LEXMARK C746 DN Laser Color 1 BLACK 

19 HP LASERJET P1505n 8 

20 HP LASERJET 2055dn 16 

21 HP LASERJET P3005n 2 

22 HP DESKJET 970 cxi (ΕΓΧΡΩΜΟΣ) 5 ΣΕΤ (5 BLACK, 5 COLOUR) 

23 HP LASERJET PROFESSIONAL P1566 3 

24 LEXMARK T642 1 

25 HP LASERJET 1022 1 

26 HP LASERJET P2014 1 

27 HP LASERJET 1100 2 

28 CANON PIXMA iP5300 (ΕΓΧΡΩΜΟΣ) 1 ΣΕΤ (1 BLACK, 1 YELLOW, 1 CYAN, 1 MAGENTA) 

29 LEXMARK E360d 2 

30 HP LASERJET PRO 400 M401dn 2 

31 SAMSUNG Xpress M2835DW 2 

32 SAMSUNG ML 1640 2 

33 SAMSUNG CLX-6260FR (ΕΓΧΡΩΜΟΣ) 1 ΣΕΤ (1 BLACK, 1 YELLOW, 1 CYAN, 1 MAGENTA) 

34 HP PHOTOSMART C4180 ALL-IN-ONE 
(ΕΓΧΡ.) 

1 ΣΕΤ (1 BLACK, 1 COLOUR)  

35 HP 1050 DESKJET 1 ΣΕΤ (1 BLACK, 1 COLOUR) 

36 SAMSUNG ProXpress M3825DW 2 

37 FAX SAMSUNG INKJET SF 345TP 1 

38 SAMSUNG Xpress M2026W 2 BLACK 

39 HP OFFICEJET 4500 1 ΣΕΤ (1 BLACK, 1 COLOUR) 
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40 HP INKJET 990C (ΕΓΧΡΩΜΟΣ) 2 ΣΕΤ (2 BLACK, 2 COLOUR) 

41 HP DESKJET 2050 (ΕΓΧΡΩΜΟΣ) 1 ΣΕΤ (1 BLACK, 1 COLOUR) 

42 LEXMARK MS 312DN 9 

43 HP COLOR LASERJET PRO M252dw 1 ΣΕΤ (1 BLACK, 1 YELLOW, 1 CYAN, 1 MAGENTA) 

44 CANON MG5350 (ΕΓΧΡΩΜΟΣ) 2 ΣΕΤ (2 BLACK, 2 YELLOW, 2 CYAN, 2 MAGENTA) 

45 HP OFFICEJET 5510 (ΕΓΧΡΩΜΟΣ) 2 

46 IP 2700 CANON (ΕΓΧΡΩΜΟ) 1 ΣΕΤ (1 BLACK, 1 COLOUR) 

47 HP LASERJET 500 COLOR M551 1 ΣΕΤ (1 BLACK, 1 YELLOW, 1 CYAN, 1 MAGENTA) 

48 LEXMARK E120  1 

49 HP LASERJET P2015d 5 

50 SAMSUNG XPRESS M2625D 4 

51 HP COLOR LASERJET CM2320 FXI MFP 
(ΕΓΧΡ.) 

2 ΣΕΤ (2 BLACK, 2 YELLOW, 2 CYAN, 2 MAGENTA) 

52 HP LASERJET P1606DN 5 

53 HP COLOR LASERJET 2700n  1 ΣΕΤ (1 BLACK, 1 YELLOW, 1 CYAN, 1 MAGENTA) 

54 HP LASERJET PRO M401dw 2 

55 HP OFFICEJET 6500A PLUS (ΕΓΧΡΩΜΟΣ) 15 (6 BLACK, 3 YELLOW, 3 CYAN, 3 MAGENTA) 

56 HP OFFICEJET 7130  2 

57 HP LASERJET ΗP1005 2 

58 HP COLOR LASERJET CP3505x 1 ΣΕΤ (1 BLACK, 1 COLOUR) 

59 HP COLOR LASER JET Pro MFP M277dw 1 ΣΕΤ (1 BLACK, 1 YELLOW, 1 CYAN, 1 MAGENTA) 

60 LEXMARK CS 310 DN 9 (1 BLACK, 2 YELLOW, 3 CYAN, 3 MAGENTA) 

61 HP LASERJET Pro M402 dn 1 

62 FAX HP OFFICEJET T65 2 ΣΕΤ (2 BLACK, 2 COLOUR) 

63 HP DESKJET 6122 2 ΣΕΤ (2 BLACK, 2 COLOUR) 

64 HP LASERJET PRO COLOR M451dn 2 ΣΕΤ (2 BLACK, 2 YELLOW, 2 CYAN, 2 MAGENTA) 

65 HP LASERJET 1320  10 

66 HP LASERJET P1536 1 

67 HP OFFICEJET PRO 8620 2 ΣΕΤ (2 BLACK, 2 YELLOW, 2 CYAN, 2 MAGENTA) 

68 HP COLOR LASERJET 1600 (ΕΓΧΡΩΜΟΣ) 1 ΣΕΤ (1 BLACK, 1 YELLOW, 1 CYAN, 1 MAGENTA) 

69 OKI B412 2 

70 FAX SAMSUNG SF-560  1 

71 FAX SAMSUNG SF 560R 2 

72 FAX SAMSUNG SF 330 1 

73 EPSON STYLUS PHOTO R2000 1 ΣΕΤ = 8 (1 PHOTO BLACK, 1 MATTE BLACK, 1 
CYAN, 1 MAGENTA, 1 YELLOW, 1 RED, 1 

ORANGE, 1 GLOSS OPTIMIZER) 
74 HP OFFICEJET PRO 8610  1 ΜULTIPACK 

75 HP DESKJET INK ADVANTAGE 5525 1 ΣΕΤ (1 BLACK, 1 YELLOW, 1 CYAN, 1 MAGENTA) 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 320 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Β  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ………………………………………………………………………… 

Δ/ΝΣΗ: ………………………………………………………………………………………….. 

ΤΗΛ: …………………………………………………………………………………………….. 

ΑΦΜ: ……………………………………………………………………………………………. 

ΔΟΥ: …………………………………………………………………………………………… 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 ΤΙΜΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. 23% ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 320 ΤΜΧ. 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΦΑΞ 

ΓΙΑ ΤΟ Ο.Π.Α. 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡ.  
151/2016 

   

 

       Ο προσφέρων 

 

 

….......................................... 

(Υπογραφή – σφραγίδα) 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Γ  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)   ……………………………………………... 
(Δ/νση οδός – αριθμός ΤΚ fax)…………………………………………………………………. 
Ημερομηνία έκδοσης    ………………………………………………………………………… 
 
Προς  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ  
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76, 10434, ΑΘΗΝΑ 
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ……………….. για ευρώ ………………….………………………….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 
ποσού των ευρώ…………(και ολογράφως) …………………………………………………... 
υπέρ της εταιρείας …………………………………..ή σε περίπτωση ένωσης ή 
κοινοπραξίας των εταιρειών α).…………β) …….., ατομικά και για κάθε μία από αυτές και 
ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών 
της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης που αφορά στο 
διαγωνισμό της 12-05-2016 με αντικείμενο την: «Προμήθεια πρωτότυπων αναλωσίμων για 
εκτυπωτές και φαξ», του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με την υπ’ αρ.: 
151/2016 Διακήρυξή σας και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. 
αξίας …………..ΕΥΡΩ αυτής. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά 
μας. 

 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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