
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 
της Σύμβασης  
 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές  

Είδη 

 DRUM BROTHER 2200 

 TONER HP 128A CF371A COLOUR 

 TONER HP 507A M551  COLOUR 

 TONER HP 70A M5035MFP 

 TONER HP 87A  BLACK 

 TONER RICOH MPC2800 COL ΤΥΡΕ 3300 

 TONER ΗΡ 953XL BLACK 

 TONER ΗΡ PRO 400 BL 

 TONER ΗΡ PRO 400 COL. 

 TONER ΚΟΝ MINOLTA ΤΝ322 

 ΤΟΝΕΡ BROTHER HL2240 ΤΝ2220 

 ΤΟΝΕΡ BROTHER MFC 7360 Ν 

 ΤΟΝΕΡ MINOLTA ΒΙΖ ΤΝ118 

 ΤΟΝΕΡ RICOH MPC2800 ΤΥΡΕ 3300 

 ΤΟΝΕΡ SAMSUNG CLT-Κ506 

 ΤΟΝΕΡ SAMSUNG CLT506 COLOR 

 ΤΟΝΕΡ SHARP AR455T BL 

 ΤΟΝΕΡ XEROX 6125 BLACK 

 ΤΟΝΕΡ ΗΡ 283Χ 

 ΤΟΝΕΡ ΗΡ 452U 410 BLACK 

 ΤΟΝΕΡ ΗΡ 452U 411/2/3 COLOR 

 ΤΟΝΕΡ ΗΡ 950XL 

 ΤΟΝΕΡ ΗΡ 951XL COLOR 

 ΤΟΝΕΡ ΗΡ 953 

 ΤΟΝΕΡ ΗΡ 957XL BLACK 

 ΤΟΝΕΡ ΗΡ C9730A BLACK 

 ΤΟΝΕΡ ΗΡ C9731/2/3 COLOR 

 ΤΟΝΕΡ ΗΡ Q2612A 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

 Όλα τα τονερ παραδίδονται συσκευασμένα. Θα φέρουν προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής ή άλλο 
σύστημα που θα εξασφαλίζει το απαραβίαστο της συσκευασίας πριν το άνοιγμα. 

 Οι εσωτερικές συσκευασίες θα είναι αεροστεγείς.  
 Στις εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφονται α) η συμβατότητα τύπου- μοντέλου/ο τύπος του 

φωτοτυπικού ή φαξ για το οποίο προορίζονται, και β) η ημερομηνία λήξης ή εναλλακτικά η 
ημερομηνία κατασκευής. 



 Θα γίνουν δεκτοί μόνον όσοι συμμετέχοντες προσφέρουν μελάνια της κατασκευάστριας 
εταιρείας κάθε μηχανήματος (ORIGINAL), καινούργια και σε άριστη κατάσταση αντίστοιχα 
με τους τύπους των μηχανημάτων για τα οποία προορίζονται. 

 Να μην είναι αναγομωμένα (REFILLED). 
 Να μην παρουσιάζουν κατασκευαστικό ελάττωμα ή πρόβλημα λειτουργίας (στην περίπτωση αυτή ο 

προμηθευτής υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση της ελαττωματικής ποσότητας χωρίς καμία 
επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής). Αν η ποσότητα των ελαττωματικών ειδών ξεπερνά το 10% της 
ολικής ποσότητας του αντίστοιχου είδους, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται σε άμεση προληπτική 
αντικατάσταση όλης της υπόλοιπης ποσότητας του αντίστοιχου είδους χωρίς οικονομική επιβάρυνση 
της Αναθέτουσας Αρχής. 

 Η παραγωγή, συσκευασία και η διακίνηση των ειδών να είναι σύμφωνη με τα διεθνή και ευρωπαϊκά 
πρότυπα. 

 Για όλα τα προϊόντα απαιτείται πιστοποίηση ISO 9001:2008 ή ισοδύναµη ή ανώτερη και πιστοποίηση 
ISO 14001:2004 ή ισοδύναµη ή ανώτερη.  

 

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης  

Η συμβατική διάρκεια ορίζεται  έως δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει  την προμήθεια στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. Κάθε φορά που 
θα χρειάζεται η Αναθέτουσα Αρχή κάποια προμήθεια θα αποστέλλει εγγράφως ή με e-mail σχετική 
Παραγγελία στον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος προχωρά στην εκτέλεσή της το αργότερο σε δέκα (10) ημερολογιακές 
ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της παραγγελίας.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Αναθέτουσα Αρχή και την επιτροπή παραλαβής, για την 
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει την προμήθεια, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 
νωρίτερα. 

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης:  η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής 

Παράδοση προμήθειας-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης  

H παραλαβή των τμηματικών προμηθειών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με 
την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/161 .  

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής σύμφωνα 
με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την αρμόδια επιτροπή κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους 
αναδόχους. 

Η παραλαβή των τμηματικών προμηθειών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους:  

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η 
οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα 
(30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την 
έγκριση ή την απόρριψή της, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

                                                             
1 Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας 

συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της 
σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή 
αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης 
των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”  



Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου. 

 

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Χρηματοδότηση  

H δαπάνη για το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ:  Η εκτιμώμενη μέγιστη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο 
ποσό των 58.000,00 € (ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %. 

Σημειώνεται ότι δεν είναι υποχρεωτική για την Αναθέτουσα Αρχή η εξάντληση του ανώτατου 
προϋπολογισμού της σύμβασης, καθώς το ποσό που θα διαθέσει τελικά συναρτάται με τις  ανάγκες της, 
όπως αυτές θα διαμορφωθούν στην πορεία και θα αποτυπώνονται στις επιμέρους παραγγελίες καθ’ όλη τη 
χρονική διάρκεια του έργου. 

Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση της προμήθειας στον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/20162 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 

δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου  3 % και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ  0,6 %. 

 

                                                             
2 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα 

για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 


