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Α.- ΓΕΝΙΚΑ 
1.- Η  Εταιρεία ΄΄ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ‘’ Α.Ε - κυγατρικι  του ΕΛΤΑ – προκθρφςςει τθ 

διενζργεια ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια «Toner & μελάνια 
μθχανθμάτων», με δθμοςίευςθ. 

2.- Η προμικεια κα γίνει ςφμφωνα με:  

 Tουσ Γενικοφσ όρουσ , Ειδικοφσ όρουσ ωσ αυτοί αναφζρονται παρακάτω και βάςθ 
του νόμου 4412/08-08-16 περί δθμοςίων ςυμβάςεων, ζργων, προμθκειϊν & 
υπθρεςιϊν.  

3.- Οι τφποι των μθχανθμάτων φαίνονται ςτον επιςυναπτόμενο πίνακα τθσ παροφςθσ. 
4.- Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν κλειςτζσ ςτα Γραφεία τθσ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε 

ςτθν Ακινα (Λ. Βουλιαγμζνθσ 115-117 & Ηλία Ηλιοφ , 4οσ  όροφοσ, Δ/νςθ Διοικθτικισ 
Υποςτιριξθσ) μζχρι ςτισ 07-03-2017 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 11:00. 

     Πςεσ από τισ εταιρείεσ επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτον διαγωνιςμό, πρζπει μζχρι τθν 
παραπάνω οριςκείςα θμερομθνία και ϊρα να κατακζςουν ζγγραφθ προςφορά. Μετά 
τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα θ αρμόδια επιτροπι τθσ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛ.ΤΑ. 
Α.Ε. προβαίνει ςτθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν.  
Στθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν επιτρζπεται να παραςτοφν μόνο δεόντωσ 
εξουςιοδοτθμζνοι εκπρόςωποι των διαγωνιηομζνων.  

5.- Δικαίωμα υποβολισ τθσ προςφοράσ ςτο διαγ/ςμό ζχουν: 

 Πλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα. 

 Κοινοπραξίεσ των ανωτζρω 
6.- Οι προμθκευτζσ μαηί με τθν προςφορά τουσ οφείλουν να προςκομίςουν και τα 
δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο επιςυναπτόμενο (εκτόσ τθσ εγγυθτικισ ςυμμετοχισ) 
τθσ παροφςθσ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ). 
Για τα παραπάνω αρκεί μια υπεφκυνθ διλωςθ που να αναφζρει ότι δεν τελεί υπό 
πτώχευςθ, αναγκαςτικι διαχείριςθ, εκκακάριςθ και ότι κα προςκομίςει αυτά όποτε 
ηθτθκοφν από τθν Επιτροπι και μζχρι τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ. Πμωσ είναι 
απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ αςφαλιςτικισ και φορολογικισ ενθμερότθτασ. 

Επίςθσ μαηί με τθν προςφορά τουσ υποχρεοφνται να προςκομίςουν: 
 Αντίγραφο ι απόςπαςμα ιςολογιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ.  
 Κατάλογο ςτον οποίο κα αναφζρονται οι κυριότερεσ παραδόςεισ των τριϊν 

τελευταίων χρόνων  και ειδικότερα τα υλικά, οι ποςότθτεσ, θ αξία, οι θμερομθνίεσ 
παράδοςθσ και οι παραλιπτεσ  (Δθμοςίου ι ιδιωτικοφ).  

 Διλωςι τουσ, όπου κα αναφζρουν το εργοςτάςιο καταςκευισ των προςφερομζνων  
υλικϊν και τον τόπο εγκατάςταςισ του. 

Για λόγουσ εμπιςτευτικότθτασ των δεδομζνων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, δεν επιτρζπεται 

θ ςυμμετοχι ςτο δια/ςμό επιχειριςεων που αςκοφν ανταγωνιςτικι προσ τθν 

ανακζτουςα αρχι δραςτθριότθτα. 

Επίςθσ δεν επιτρζπεται θ ςυμμετοχι θ ςυμμετοχι ςε: 

 Συνδεδεμζνεσ με αυτζσ επιχειριςεισ, με βάςθ τον οριςμό των ςυνδεδεμζνων 

επιχειριςεων όπωσ δίνεται από τθν παράγραφο 5 του άρκρου 42ε του 

Ν.2190/1920 «Ρερί Ανωνφμων Εταιριών» ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 96 παρ.1 

του ίδιου νόμου, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει 

 Συνδεδεμζνεσ με αυτζσ επιχειριςεισ, με βάςθ τον οριςμό των ςυνδεδεμζνων 
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επιχειριςεων όπωσ δίνεται ςτθν ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ. 

Β- Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι   Ο  Ο Ι: 
 
1.-ΚΑΤΑΤΙΣΗ - ΥΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ 
1.1.-Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςε δφο (2) αντίγραφα ςτθν Ελλθνικι γλώςςα.  
1.2.-Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ προμθκευτζσ ζωσ 31-12-

2017 προςμετροφμενεσ από τθν επόμενθ τθσ θμζρασ κατάκεςθσ των προςφορϊν. 
1.3.-Στο φάκελο κάκε προςφοράσ κα αναγράφεται κατά τρόπο εμφανι: 

 Η λζξθ "προςφορά" 
 Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ  
 Η θμερομθνία κατάκεςθσ των προςφορϊν. 
 Το αντικείμενο τθσ προμικειασ 
 Τα ςτοιχεία του αποςτολζα 

1.4.- Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για μελάνια & τόνερ όλων των μθχανθμάτων και ειδϊν 
κακϊσ και για μζροσ αυτϊν. 

1.5.-Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται δθμόςια ενϊπιον τθσ αρμόδιασ επιτροπισ 
τθσ  ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. 
1.6.- Επιςθμαίνεται ότι : 

 Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 
 Διευκρινίςεισ που δίνονται από τουσ προςφζροντεσ οποτεδιποτε μετά τθν λιξθ 

του χρόνου κατάκεςθσ των προςφορϊν τουσ δεν γίνονται δεκτζσ και 
απορρίπτονται. Διευκρινίςεισ δίνονται μόνο όταν ηθτοφνται από τθν αρμόδια 
επιτροπι, είτε ενϊπιον τθσ ,είτε εγγράφωσ. Σθμειϊνεται ότι από τισ διευκρινίςεισ 
που δίδονται ςφμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που 
αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν.  

 Ρροςφορά θ οποία είναι αόριςτθ και δεν μπορεί να εκτιμθκεί ι περιζχει ελλιπι ι 
ανακριβι ςτοιχεία ι πρόδθλα αντιφατικά ςτοιχεία ι δεν καλφπτει το ςφνολο τθσ 
προμικειασ του ζργου απορρίπτεται. 

2.-ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  
Εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ παραγγελίασ φψουσ 5% επί του ςυμβατικοφ 
τιμιματοσ αυτισ, χωρίσ το Φ.Ρ.Α. 
 
3.- ΤΙΜΕΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 
Οι τιμζσ κα πρζπει να δίνονται ςε ΕΥΩ για παράδοςθ του εμπορεφματοσ ελεφκερου 
μζςα ςτισ αποκικεσ του ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ςτθν Ακινα ,κα αναγράφονται δε 
ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ. 
Ρροςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΥΩ ι που κακορίηουν ςχζςθ ΕΥΩ ςε ξζνο 
νόμιςμα κα απορρίπτονται, ωσ απαράδεκτεσ. 

Οι τιμζσ κα δίνονται ωσ εξισ: 

 Τιμι χωρίσ Φ.Ρ.Α. χωριςτά για κάκε μελάνι ι τόνερ μθχανιματοσ και για κάκε 
είδοσ (γνιςιο ι ςυμβατό πιςτοποιθμζνο ι αναγομωμζνο). 

 Ροςοςτό Φ.Ρ.Α επί τοισ % ςτο οποίο υπάγεται το είδοσ. 

 Η εταιρεία διατθρεί το δικαίωμα να επιλζγει το είδοσ (γνιςιο, ςυμβατό 
πιςτοποιθμζνο, αναγομωμζνο) και τθν ποςότθτα αυτϊν. 

 
 Η ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ 
ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ του κανονικοφ ι μθ των προςφερομζνων τιμϊν, 
αυτοί δε, υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά. 
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4.-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ:  
     Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα λθφκεί υπόψθ: 
 Η  ςυμφωνία τθσ προςφοράσ προσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 
  Η προςφερόμενθ τιμι ςε ςχζςθ με τισ τιμζσ που προςφζρκθκαν ςε προθγοφμενεσ 

προμικειεσ και τθν τρζχουςα τιμι ςτθν αγορά για όμοιο ι παρεμφερζσ υλικό. 
Η κατακφρωςθ τελικά κα γίνει ςτον προμθκευτι με τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςθ τιμισ, για κάκε τφπο μθχανιματοσ και κάκε είδοσ, 
εκ των προμθκευτϊν των οποίων οι προςφορζσ ζχουν κρικεί ωσ αποδεκτζσ ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ.  
 
5-ΡΑΑΛΑΒΗ: Θα γίνει από Επιτροπι υπαλλιλων τθσ ‘’ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ’’Α.Ε . 
 
6.- ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ: Η παράδοςθ των υλικϊν κα γίνεται τμθματικά κάκε μινα μζςα 
ςε 5 εργάςιμεσ θμζρεσ φςτερα από ςχετ. αναγγελία όπου κα αναγράφονται αναλυτικά  τα 
είδθ & θ ποςότθτα των μελανιϊν & των τόνερ.  
 
7.- ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ: : Μζςα ςτουσ χϊρουσ τθσ εταιρείασ ‘’ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ’’ 
Α.Ε, ςτθν Ακινα (ςτθν αποκικθ: Κωνςταντινουπόλεωσ και Λζνορμαν & ςτθν Ζδρα Λ. 
Βουλιαγμζνθσ 115-117 & Ηλ. Ηλιοφ)  με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του προμθκευτι και 
ςτθ κζςθ που κα  υποδείξει ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ (τθλ.210 52 44 662) .  
 
8.-ΡΛΗΩΜΗ: Εντόσ δφο (2) μθνϊν μετά από κάκε οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι 
τμθματικι παραλαβι και αφοφ προςκομιςτοφν τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. 
 
Ρλθροφορίεσ κα δίνονται κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ από τθν εταιρεία 
‘’ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ’’ Α.Ε, Δ/νςθ Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ, όροφοσ 4οσ,  οδόσ Λ. 
Βουλιαγμζνθσ 115-117 & Ηλία Ηλιοφ, 116 80 Ακινα, (τθλ. 210 6073044 – 210 6073172). 
  
ΕΡΙΣΥΝΑΡΤΟΝΤΑΙ:                                                      
Ζγγραφο Δικαιολογθτικά  

Ρίνακασ μθχανθμάτων 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΗΤΙΟΣ ΑΡΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 

ΑΚΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΑΦΟ 
 



ΤΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΗ

Τφποι εκτυπωτών TΙΜΗ ΓΝΗΣΙΩΝ ΤΙΜΗ ΣΥΜΒΑΤΩΝ

ΤΙΜΗ 

ΑΝΑΓΟΜΩΜΕΝΩΝ

HP LaserJet P1102

HP OfficeJet pro 8100

HP OfficeJet pro 8620

HP Color LaserJet Pro M452dn

HP LaserJet M402dn

HP LaserJet 400 MFP M425dn

HP LaserJet P2035n

HP LaserJet P4015

HP LaserJet P2055dn

HP LaserJet P3005

KYOCERA FS-4200DN

KYOCERA ECOSYS P2135dn

Τφποι φωτοαντιγραφικών

TOSHIBA E- STUDIO 450

TOSHIBA E- STUDIO 182

TOSHIBA E- STUDIO 167

TOSHIBA E- STUDIO 163

TOSHIBA E- STUDIO 207

Τφποι πολυμηχανημάτων

LASER SAMSUNG SL – M267F

CANON image RUNNER 1133

LASER SAMSUNG SL-M2675F

INKJET HP OFFICEJET PRO8620

Τφποι Fax

CANON L-140

CANON L- 150

TOSHIBA E- STUDIO DP 80F

TOSHIBA E-STUDIO 170 F

PANASONIC KX-FL421GR

WORK CENTER C118

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 




