
  

                 

 

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΨΝΕΙΨΝ & Ε.Υ.Κ.                                               έρρες:  22-02-2022 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΨΝΕΙΟΤ ΕΡΡΨΝ                                                             Αρ. Πρωτ.: 1643 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  

                & ΔΙΚΑΣΙΚΟΤ   

ΣΑΦ.Δ/ΝΗ: ΣΕΡΜΑ ΟΜΟΝΟΙΑ                                                                                ΠΡΟ:  

ΣΑΦ.ΚΨΔ.:  621.10                                                                                     ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΜΕΝΟ           

ΠΛΗΡ.: Δ. Καταλαγαριανού                                 

ΣΗΛ.:  2321355900                                                    

e-mail: tel.serron@aade.gr    

 

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού 

χαρτιού, γραφικής ύλης, γραφιτών και μικροεξοπλισμού για τις ανάγκες του Σελωνείου ερρών, με τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.» 

Αναθέτουσα Αρχή: 
ΣΕΛΨΝΕΙΟ ΕΡΡΨΝ,  ΣΕΡΜΑ ΟΜΟΝΟΙΑ, ΣΚ 62100 ΕΡΡΕ, 

ΣΗΛ. 2321355900, 2321045966 

ΑΛΕ 2410201001 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΥΙΚΗ ΤΛΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΜΟΤ» 

CPV : 

30197643-5 «ΥΨΣΟΑΝΣΙΓΡΑΥΙΚΟ ΦΑΡΣΙ» 

30192700-8 «ΓΡΑΥΙΚΗ ΤΛΗ» 

30125110-5 «ΣΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΣΤΠΨΣΕ» 

Κριτήριο Ανάθεσης: 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής  

(χαμηλότερη τιμή) 

Προϋπολογισθείσα 

δαπάνη: 
7.000,00 € (5.645,17 € πλέον ΥΠΑ 24% 1.354,84€ ) 

Καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών: 
28/02/2022 και ώρα 14:00 

Διάρκεια ισχύος 

προσφορών: 

180 μέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας για την 

υποβολή των προσφορών. 

 

1. Αντικείμενο προμήθειας και προϋπολογισμός 

Σο Σελωνείο ερρών προκηρύσσει πρόσκληση ενδιαφέροντος, με κριτήριο ανάθεσης  την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά είδος), για την 

προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού, με την διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης.  

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€) 

συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α. 24% (5.645,17 € πλέον ΥΠΑ 24% 1.354,84 €) και θα βαρύνει τις 

πιστώσεις του φορέα 1023-801-0434700 οικονομικού έτους 2022, ΑΛΕ 2410201001. 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της ποσότητας των ειδών 

που περιγράφονται στο παράρτημα Α΄. 

 

2. Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

συνεταιρισμοί καθώς και ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που νόμιμα ασχολούνται με την 

προμήθεια αντίστοιχων ειδών με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης και είναι εγγεγραμμένοι 

στα οικεία Επιμελητήρια. 
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3. Τποβολή προσφοράς  

Οι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους (με συνημμένα τα ζητούμενα 

δικαιολογητικά) συμπληρώνοντας το παράρτημα Α΄, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

28/02/2022 και ώρα 14:00, με mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση tel.serron@aade.gr ή 

αυτοπροσώπως στην υπηρεσία μας ή και ταχυδρομικώς, στην Δ/νση Σέρμα Ομονοίας στο Σμήμα 

Διοικητικής Τποστήριξης & Δικαστικού, Γραφείο Οικονομικών θεμάτων Σ.Κ. 62110  ΕΡΡΕ σε ενιαίο 

σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα.  

4.Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:  

α) υμπληρωμένο από τον συμμετέχοντα ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ του Παραρτήματος Α΄ 

ΕΝΣΤΠΟ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ του Παραρτήματος Β΄ της παρούσας από το νόμιμο εκπρόσωπο και 

με σφραγίδα και υπογραφή του προσφέροντος στην τελευταία σελίδα. 

β)Τπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού  

που αναφέρονται στο αρ.73 ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 και ισχύει 

σύμφωνα με το συνημμένο Τπόδειγμα (Παράρτημα Γ΄). 

Διευκρίνιση: 

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων δέκα ημερολογιακών ημερών προ 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά τους παρακάτω, οι οποίοι και τις 

υπογράφουν: 

i. Σους διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. 

ii. Σον Πρόεδρο του Δ και τον Διευθύνοντα ύμβουλο, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

iii. ε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του. 

iv. ταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών ή κοινοπραξία, η δήλωση γίνεται από κάθε μέλος, που 

συμμετέχει σε αυτήν. 

 

Οι προσφορές θα συντάσσονται με βάση τα ΕΝΣΤΠΑ ΣΕΦΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης δεν γίνονται δεκτές, προσφορές που ξεπερνούν 

τον προϋπολογισμό. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, 

κλπ.). Αν υπάρχει διόρθωση, προσθήκη κλπ θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να έχει μονογραφεί 

από τον προσφέροντα.  

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους. 

Οι προσφέροντες θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν 

ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς. 

Κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς και εξαιτίας της επείγουσας ανάγκης της προμήθειας, 

παρακαλούμε να κατατεθούν τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανάθεση και την σύναψη 

σύμβασης : 

Δικαιολογητικά: 

α)αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνισμό 

β) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνισμό 

β)απόσπασμα ποινικού μητρώου,  

γ)βεβαίωσης Ε.Υ.Κ.Α περί μη οφειλής ή ρύθμισης οφειλών ασφαλιστικών εισφορών    

καθώς και  

δ)υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έως την 31-10-

2016 ως εργοδότης σε άλλο εντασσόμενο στον Ε.Υ.Κ.Α.  φορέα τ.Ο.Γ.Α.Α , τ. Ε.Σ.Α.Α. (τ. Σ..Α.Τ., 

Σ. Σ..Μ.Ε.Δ.Ε., τ. Σ.Α.Ν.) τ.Ε.Σ.Α.Π., Μ.Μ.Ε. ,  

Σα ανωτέρω θα πρέπει να έχουν χορηγηθεί μετά από την πρόσκληση προσφοράς ή να έχουν ισχύει 

έως και δύο μήνες μετά την κατάθεση της προσφοράς.  
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5. Ισχύς προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν ογδόντα (180) μέρες από την 

επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν μικρότερο 

χρόνο ισχύος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, 

δεσμεύει όμως τον υποψήφιο ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. ε περίπτωση άρνησης του 

επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής. 

 

6. Σιμές  

τις τιμές χωρίς ΥΠΑ θα περιλαμβάνονται: 

 Η αξία των προσφερόμενων ειδών, σε ευρώ και το κόστος παράδοσή τους. 

  λες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη καθώς και λοιπές δημοσιονομικές 

επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις.  

 Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν 

υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου. 

 

7. Ειδικοί όροι 

 Η Τπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. ε 

περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι 

δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να 

υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Προσφορές που θέτουν όρο 

αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Σα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα.  

 Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 

της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Φ του 

Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 

 

8. Παράδοση- Παραλαβή 

Η υλοποίηση της προμήθειας θα γίνει το αργότερο εντός ενός(1) μηνός από την επόμενη ημέρα της 

ανάρτησης των σχετικών συμβάσεων στο Κ.Η.Μ.ΔΗ..    

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, στο Σελωνείο 

ερρών, με την σύνταξη  πρωτοκόλλου παράδοσης -παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής 

για τα είδη που παρέλαβε έπειτα από τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχό τους. 

9.Πληρωμή 

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί έπειτα από συνεννόηση με τον 

ανάδοχο, με την παραλαβή από την Τπηρεσία των ειδών, την έκδοση του τιμολογίου και του σχετικών 

Πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών και θα πραγματοποιηθεί 

κατόπιν έκδοσης τακτικού χρηματικού εντάλματος που εκδίδει η Δημοσιονομική Τπηρεσία Εποπτείας 

και Ελέγχου Ν. ερρών (Δ.Τ.Ε.Ε.) του Τπουργείου Οικονομικών, στο όνομα του δικαιούχου, μετά από την 

ολοκλήρωση της συμφωνηθείσας προμήθειας και με την προσκόμιση οποιονδήποτε δικαιολογητικών 

ζητηθούν από την υπηρεσία εκκαθάρισης της δαπάνης.  

Σην ανάδοχο εταιρία βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις υπολογιζόμενες  επί της καθαρής αξίας του 

εκάστοτε τιμολογίου (Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ 0,07%,  χαρτόσημο 3% επί του ποσοστού Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ, ΟΓΑ 20% επί 

του χαρτοσήμου, Α.Ε.Π.Π. 0,06%, χαρτόσημο 3% επί του ποσοστού Α.Ε.Π.Π., ΟΓΑ 20% επί του 

χαρτοσήμου). Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 





φόρου εισοδήματος 4% επί της προμήθειας υλικών (υπολογιζόμενο επί της καθαρής αξίας του εκάστοτε 

τιμολογίου αφαιρουμένων των κρατήσεων Α.Ε.Π.Π. και Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ). 

 

Εάν μετά την ημερομηνία της δημοσίευσης της διακήρυξης επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή 

καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους  λογαριασμούς του 

αναδόχου. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΟΜΙΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΦΟ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΔΙΟ ΣΗ ΠΛΗΡΨΜΗ: 

1. Έγγραφο της τράπεζας στην οποία ο ανάδοχος επιθυμεί να γίνεται η πληρωμή και στο οποίο θα 

αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ.  

2. Οποιοδήποτε έγγραφο ζητηθεί κατά την διαδικασία της εκκαθάρισης της δαπάνης από την 

Δ.Τ.Ε.Ε. Ν. ερρών. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών. 

 

Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΕΛΨΝΕΙΟΤ ΕΡΡΨΝ 

 

ΑΘΑΝΑΙΟ ΜΠΑΣΙΟ 

 

 

 

 

 

υνημμένα: 

1. Παράρτημα Α: : Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  

2. Παράρτημα Β: Έντυπο Σεχνικής Προσφοράς 

3. Παράρτημα Γ: Τπεύθυνη Δήλωση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΥΟΡΑ 

της υπ’ αριθμ.1643/22-02-2022πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την προμήθεια 

φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης, γραφιτών και μικροεξοπλισμού για τις ανάγκες του 

Σελωνείου ερρών. 

ΕΠΨΝΤΜΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ:   

ΔΙΕΤΘΤΝΗ, Σ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑ:  

ΣΗΛΕΥΨΝΑ/ ΥΑΞ/ Ε-ΜΑΙL:  

ΑΥΜ-Δ.Ο.Τ:  

ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΨΠΟ:  

Α.Δ.Σ (Νόμιμου Εκπροσώπου):  

Τπεύθυνος Επικοινωνίας:  

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΙΔΟΤ 
ΜΟΝ. 

ΜΕΣΡ. 
ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΝΟΛΟ 

1 ΥΑΚΕΛΟ ΣΤΠΟΤ ΠΡΕΠΑΝ ΜΕ ΛΑΣΙΦΟ τεμ. 40   

2 ΣΤΛΟ PILOT G-2   07 mm ΜΠΛΕ τεμ. 20   

3 ΣΤΛΟ BIC 0,7 mmΜΠΛΕ τεμ. 80   

4 ΣΤΛΟ BIC 0,7 mmΚΟΚΚΙΝΟ τεμ. 10   

5 ΣΤΛΟ BIC 0,7 mmΜΑΤΡΟ τεμ. 2   

6 ΜΟΛΤΒΙΑ STADTLER 2HB τεμ. 10   

7 

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΣΗΛΟΙ ΛΕΠΣΗ ΓΡΑΥΗ 

ΜΠΛΕ 

τεμ. 5   

8 

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΣΗΛΟΙ ΦΟΝΣΡΗ ΓΡΑΥΗ 

ΜΑΤΡΟΙ 

τεμ. 10   

9 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΤΠΟΓΡΑΜΜΙΗ ΚΙΣΡΙΝΟΙ τεμ. 5   

10 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΤΠΟΓΡΑΜΜΙΗ ΥΟΤΞΙΑ τεμ. 5   

11 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΤΠΟΓΡΑΜΜΙΗ ΠΡΑΙΝΟΙ τεμ. 5   

12 ΕΣ ΔΙΟΡΘΨΣΙΚΟ Κ ΔΙΑΛΤΣΙΚΟ ΕΣ 10   

13 ΚΛΑΕΡ ΠΛΑΣΙΚΟ 8/32 τεμ. 40   

14 ΚΛΑΕΡ ΠΛΑΣΙΚΟ 4/32 πακ. 30   

15 

ΔΙΑΦΨΡΙΣΙΚΑ Α4 10 ΘΕΜΑΣΨΝ ΦΡΨΜΑΣΙΣΑ 

ΠΛΑΣΙΚΑ 

πακ. 10   

16 ΔΙΑΥΑΝΕΙΕ ΖΕΛΑΣΙΝΕ Α4 100τμχ ΤΚΕΤΑΙΑ πακ. 3   

17 ΥΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΥΙΑ Α4 ΚΙΣΡΙΝΟΙ ΑΤΣ/ΣΟΙ τεμ. 300   

18 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΙΡΑΛ ΗΜΕΡΗΙΟ 17Φ25 εκ. τεμ. 5   

19 ΚΤΒΟ ΛΕΤΚΟ 500Υ/ΠΑΚ. τεμ. 2   

20 ΤΡΡΑΠΣΙΚΟ ΦΕΙΡΟ ΓΙΑ Νο 64 τεμ. 3   

21 ΤΡΡΑΠΣΙΚΟ ΦΕΙΡΟ ΓΙΑ 126 (Νο 24/6) τεμ. 2   

22 ΤΡΜΑΣΑ Νο 64 πακ. 10   

23 ΤΡΜΑΣΑ Νο 126 (24/6) πακ. 10   

24 ΑΠΟΤΡΡΑΠΣΙΚΟ τεμ. 1   

25 ΤΝΔΕΣΗΡΕ Νο 3 πακ. 10   

26 ΤΝΔΕΣΗΡΕ Νο 4 πακ. 10   

27 ΤΝΔΕΣΗΡΕ Νο 5 πακ. 5   

28 BINDER CLIPS 19mm (12τεμ/συσκ) πακ. 2   

29 ΣΑΜΠΟΝ ΥΡΑΓΙΔΑ 10Φ24 τεμ. 5   

30 ΜΕΛΑΝΗ ΓΙΑ ΣΑΜΠΟΝ ΥΡ. ΜΠΛΕ 30ml τεμ. 10   

31 ΚΟΛΛΑ ΡΕΤΣΗ UHU 20ml τεμ. 2   

32 

ΚΟΛΛΗΣΙΚΕ ΣΑΙΝΙΕ ΤΚΕΤΑΙΑ ΚΑΥΕ 

48mmx50mm 

τεμ. 5   

33 ΕΛΟΣΕΩΠ τεμ. 3   





34 ΚΟΠΙΔΙ ΠΛΑΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΛΑΜΑ 18mm τεμ. 2   

35 ΞΗΡΟΓΡΑΥΙΚ ΦΑΡΣΙ 80gr 500Υ πακ. 470   

36* Γραφίτης SHARP AR 5618 MX-235 τεμ. 3   

37* Γραφίτης RICHO 5000 τεμ. 2   

38* Γραφίτης KYOCERA P2235DN τεμ. 15   

39* Γραφίτης LEXMARK B2442 τεμ. 20   

40* Γραφίτης για LEXMARK MS317 τεμ. 18   

41* Γραφίτης SAMSUNG 116L τεμ. 6   

42* Γραφίτης ΟΚΙ Β 432 τεμ. 13   

  ΤΝΟΛΟ  1219   

  Υ.Π.Α.24%     

  ΣΕΛΙΚΟ  ΤΝΟΛΟ     

 

*ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΡΑΥΙΣΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΘΕΝΣΙΚΟΙ  Ή ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΑ ΓΕΝΙΚΑ 

ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΟΤ ΑΝΑΥΕΡΟΝΣΑΙ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 2. 

 

 

 

 

 

ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΥΡΑΓΙΔΑ 

(του νόμιμου εκπροσώπου) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β: 

ΕΝΣΤΠΟ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

της υπ’ αριθμ.1643/22-02-2022 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για την προμήθεια 

φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης, γραφιτών και μικροεξοπλισμού για τις ανάγκες του 

Σελωνείου ερρών. 
 

ΕΠΨΝΤΜΙΑ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ:   

ΔΙΕΤΘΤΝΗ, Σ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑ:  

ΣΗΛΕΥΨΝΑ/ ΥΑΞ/ Ε-ΜΑΙL:  

ΑΥΜ-Δ.Ο.Τ:  

ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΨΠΟ:  

Α.Δ.Σ (Νόμιμου Εκπροσώπου):  

Τπεύθυνος Επικοινωνίας:  
 

ΣΜΗΜΑ 1: ΥΨΣΟΑΝΣΙΓΡΑΥΙΚΟ ΦΑΡΣΙ Α4 

ΣΕΦΝΙΚΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ/ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Α1. Σο φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα πρέπει να είναι κατάλληλο για όλους τους 

τύπους των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και των εκτυπωτών (Laser και Inkjet). 

Α2. Σο φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την απευθείας 

φωτοαντιγραφή του πρωτοτύπου και από τις δύο όψεις του. 

Α3. Σο φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από το μεγάλο 

διάστημα αποθήκευσης, κάτω από τις συνήθεις κλιματολογικές συνθήκες. 

Α4. Σο φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 θα πρέπει να παραδίδεται σε λευκά 

ορθογωνισμένα φύλλα διαστάσεων 29,7cm x 21,0 cm . 

  

Β. ΕΙΔΙΚΑ 

ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Β1. Περιεκτικότητα σε υγρασία : 3,5 κ.β έως 5,5 % κ.β. 

Β2. Μάζα : 80 gr/m2 ± 4 % 

Β3. Πάχος : 100  ± 10 μm 

Β4. Αδιαφάνεια: Ίση ή μεγαλύτερη από 85% 

Β5. Λευκότητα: Ίση ή μεγαλύτερη από 84% ή CIE Whiteness μεγαλύτερη από 135 

Whiteness Units 

Β6. Λαμπρότητα: Ίση ή μεγαλύτερη από 90% 

Β7. Επιφανειακή τραχύτητα κατά Bendtsen : 130 – 330 ml/min 

  

Γ. ΤΚΕΤΑΙΑ 

Γ1. Σο φωτοαντιγραφικό χαρτί πρέπει να είναι συσκευασμένο σε δεσμίδες των 500 

φύλλων ακριβώς, οι οποίες δεν πρέπει να περιέχουν σκισμένα, τσαλακωμένα ή 

ελαττωματικά φύλλα (φύλλα άλλων διαστάσεων ή άλλης κατηγορίας χαρτιού). Ο 

ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να αντικαταστήσει τις δεσμίδες που θα 

βρεθούν με ελαττωματική κατασκευή κατά την παραλαβή ή στο στάδιο της 

χρησιμοποίησης. 

Γ2. Οι δεσμίδες πρέπει να είναι περιτυλιγμένες με αδιάβροχο υλικό (πλαστικοποιημένο 

ή κερωμένο χαρτί, εξωτερικά ή εσωτερικά), για την προφύλαξη του 

φωτοαντιγραφικού χαρτιού από την υγρασία του περιβάλλοντος και συσκευασμένες 

σε χαρτοκιβώτιο, το οποίο θα περιέχει πέντε (5) από αυτές. 

  

Δ. ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 

Δ1. το περιτύλιγμα κάθε δεσμίδας πρέπει να αναγράφονται κατά τρόπο ευκρινή και 

ανεξίτηλο:  

 Η επωνυμία του προϊόντος ή το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή. 

 Οι διαστάσεις των φύλλων (Α4). 

 Ο αριθμός των φύλλων. 

 Η μάζα (g/m2). 

Δ2. το χαρτοκιβώτιο πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις: 

 Η επωνυμία του προϊόντος 

 Σο είδος και οι διαστάσεις του χαρτιού 

 Ο αριθμός των δεσμίδων ή των συνολικών φύλλων που περιέχει 

  

Ε. ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ 

ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΨΝ 

ΚΑΙ ΠΡΟΨΡΙΝΟΤ 

ΜΕΙΟΔΟΣΗ 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές με την τεχνική τους προσφορά θα πρέπει να υποβάλουν 

τεχνικό φυλλάδιο του εργοστασίου παραγωγής ή αποτελεσμάτων εξέτασης από 

αρμόδια Αρχή που να αποδεικνύονται τα χαρακτηριστικά του χαρτιού ότι είναι 

σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

 

  

 

 





 

ΣΜΗΜΑ 2: ΓΡΑΥΙΚΗ ΤΛΗ, ΓΡΑΥΙΣΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΜΟ 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ –ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

1. Σα είδη της γραφικής ύλης θα πρέπει κατά την παραλαβή να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, να μην είναι παραμορφωμένα ή 

σπασμένα και να μην παρουσιάζουν ενδείξεις προηγούμενης χρήσης. 

2. Η παραγωγή και η διάθεσή των ειδών γραφικής ύλης στην αγορά πρέπει να συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην ευρωπαϊκή και 

την ελληνική νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων. 

3. Σα προσφερόμενα προϊόντα γραφίτη που αναφέρονται στην οικονομική  προσφορά (laser toners) να είναι γνήσια αντιπροσωπείας - 

αυθεντικά προϊόντα των κατασκευαστριών εταιρειών των εκτυπωτών (original) ή ισοδύναμα και να μην είναι αναγομωμένα (refilled). 

4. Σα original προϊόντα toners να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. Σα  ισοδύναμα ανακατασκευασμένα σε άριστη κατάσταση. 

5.Οι κατασκευαστές των ισοδύναμων ειδών, για όσα είδη περιέχουν γραφίτη(laser toners), θα πρέπει να δηλώσουν το είδος του γραφίτη 

που θα  χρησιμοποιήσουν. Δεν θα πρέπει να είναι κατώτερων προδιαγραφών από του κατασκευαστή των αντίστοιχων original και το ίδιο 

ασφαλές στην χρήση.  

6. Για όλα τα προσφερόμενα αναλώσιμα θα δηλώνεται ο αριθμός των εκτιμώμενων σελίδων εκτύπωσης 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΙΔΟΤ ΜΟΝ. ΜΕΣΡ. ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΠΡΟΥΕΡΕΣΑΙ 

ΝΑΙ/ΟΦΙ 

ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ/ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΥΑΚΕΛΟ ΣΤΠΟΤ ΠΡΕΠΑΝ ΜΕ ΛΑΣΙΦΟ τεμ. 40 
  

2 ΣΤΛΟ PILOT G-2   07 mm ΜΠΛΕ τεμ. 20 
  

3 ΣΤΛΟ BIC 0,7 mmΜΠΛΕ τεμ. 80 
  

4 ΣΤΛΟ BIC 0,7 mmΚΟΚΚΙΝΟ τεμ. 10 
  

5 ΣΤΛΟ BIC 0,7 mmΜΑΤΡΟ τεμ. 2 
  

6 ΜΟΛΤΒΙΑ STADTLER 2HB τεμ. 10 
  

7 
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΣΗΛΟΙ ΛΕΠΣΗ ΓΡΑΥΗ 

ΜΠΛΕ 
τεμ. 5 

  

8 
ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΑΝΕΞΙΣΗΛΟΙ ΦΟΝΣΡΗ ΓΡΑΥΗ 

ΜΑΤΡΟΙ 
τεμ. 10 

  

9 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΤΠΟΓΡΑΜΜΙΗ ΚΙΣΡΙΝΟΙ τεμ. 5 
  

10 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΤΠΟΓΡΑΜΜΙΗ ΥΟΤΞΙΑ τεμ. 5 
  

11 ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΤΠΟΓΡΑΜΜΙΗ ΠΡΑΙΝΟΙ τεμ. 5 
  

12 ΕΣ ΔΙΟΡΘΨΣΙΚΟ Κ ΔΙΑΛΤΣΙΚΟ ΕΣ 10 
  

13 ΚΛΑΕΡ ΠΛΑΣΙΚΟ 8/32 τεμ. 40 
  

14 ΚΛΑΕΡ ΠΛΑΣΙΚΟ 4/32 πακ. 30 
  

15 
ΔΙΑΦΨΡΙΣΙΚΑ Α4 10 ΘΕΜΑΣΨΝ ΦΡΨΜΑΣΙΣΑ 

ΠΛΑΣΙΚΑ 
πακ. 10 

  

16 ΔΙΑΥΑΝΕΙΕ ΖΕΛΑΣΙΝΕ Α4 100τμχ ΤΚΕΤΑΙΑ πακ. 3 
  

17 ΥΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΥΙΑ Α4 ΚΙΣΡΙΝΟΙ ΑΤΣ/ΣΟΙ τεμ. 300 
  

18 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΙΡΑΛ ΗΜΕΡΗΙΟ 17Φ25 εκ. τεμ. 5 
  

19 ΚΤΒΟ ΛΕΤΚΟ 500Υ/ΠΑΚ. τεμ. 2 
  

20 ΤΡΡΑΠΣΙΚΟ ΦΕΙΡΟ ΓΙΑ Νο 64 τεμ. 3 
  

21 ΤΡΡΑΠΣΙΚΟ ΦΕΙΡΟ ΓΙΑ 126 (Νο 24/6) τεμ. 2 
  

22 ΤΡΜΑΣΑ Νο 64 πακ. 10 
  

23 ΤΡΜΑΣΑ Νο 126 (24/6) πακ. 10 
  

24 ΑΠΟΤΡΡΑΠΣΙΚΟ τεμ. 1 
  

25 ΤΝΔΕΣΗΡΕ Νο 3 πακ. 10 
  

26 ΤΝΔΕΣΗΡΕ Νο 4 πακ. 10 
  

27 ΤΝΔΕΣΗΡΕ Νο 5 πακ. 5 
  

28 BINDER CLIPS 19mm (12τεμ/συσκ) πακ. 2 
  

29 ΣΑΜΠΟΝ ΥΡΑΓΙΔΑ 10Φ24 τεμ. 5 
  





30 ΜΕΛΑΝΗ ΓΙΑ ΣΑΜΠΟΝ ΥΡ. ΜΠΛΕ 30ml τεμ. 10 
  

31 ΚΟΛΛΑ ΡΕΤΣΗ UHU 20ml τεμ. 2 
  

32 
ΚΟΛΛΗΣΙΚΕ ΣΑΙΝΙΕ ΤΚΕΤΑΙΑ ΚΑΥΕ 

48mmx50mm 
τεμ. 5 

  

33 ΕΛΟΣΕΩΠ τεμ. 3 
  

34 ΚΟΠΙΔΙ ΠΛΑΣΙΚΟ ΠΛΑΣΟ ΛΑΜΑ 18mm τεμ. 2 
  

35 ΞΗΡΟΓΡΑΥΙΚ ΦΑΡΣΙ 80gr 500Υ πακ. 470 
  

36 Γραφίτης SHARP AR 5618 MX-235 τεμ. 3 
  

37 Γραφίτης RICHO 5000 τεμ. 2 
  

38 Γραφίτης KYOCERA P2235DN τεμ. 15 
  

39 Γραφίτης LEXMARK B2442 τεμ. 20 
  

40 Γραφίτης για LEXMARK MS317 τεμ. 18 
  

41 Γραφίτης SAMSUNG 116L τεμ. 6 
  

42 Γραφίτης ΟΚΙ Β 432 τεμ. 13 
  

       

 

 

ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΥΡΑΓΙΔΑ 

(του νόμιμου εκπροσώπου) 
 

 

 

 

           

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Παράρτημα Γ 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

               Ημερομηνία:       __________________             

              Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών  

               

ΠΡΟ(1): 
ΣΕΛΨΝΕΙΟ ΕΡΡΨΝ 

Ο – Η νομα:  Επώνυμο:  

νομα και Επώνυμο Πατέρα:  

νομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):  

Σόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Σαυτότητας:  Σηλ:  

Σόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΣΚ:  

Αρ. Σηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Σαχυδρομείου(Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Ψς …………………………………..(4) της εταιρείας/ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «…………………………………………….…» και το διακριτικό τίτλο 

«……………………..…..» που εδρεύει στην ……………………….…., στην οδό ………………., Σ.Κ. ………….. με Α.Υ.Μ.: .……………………., Δ.Ο.Τ.: ……………………….: 

Α.   αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι τα είδη που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας 

πρόσκλησης. 

Β1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου. 

 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του υμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1 της  απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΤ 

του υμβουλίου.  

 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000. 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3  της απόφασης-πλαίσιο 

2002/475/ΔΕΤ του υμβουλίου. 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, για την 

πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 

με το ν. 3691/2008. 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της  απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΤ 

του υμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4198/2013.  

Β2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της  επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή 

για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

Β3. δεν τελώ σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.  

Β4. έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής). 

  

                                                                                                                                                                                                 (Τπογραφή-ημερομηνία) 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Τπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «ποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του  άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών 

μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με 

κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) ε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 

 




