
     

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Αρ. 28 /2021 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αφορά,  την προμήθεια ΤΟΝΕΡ, τα οποία 

θα καλύψουν τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας συνολικού 

προϋπολογισμού 5.785,84 € με Φ.Π.Α.» 

 

Το   Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας   έχοντας υπόψη: 

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

- Την υπ ’αριθ. 382/27ης /10-11-2021 απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας για την προμήθεια 

ΤΟΝΕΡ στα Παραρτήματα του Κ.Κ.Π.Π.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΑΔΑ :ΨΟΣΧΟΞΝ2-2ΙΖ). 

- Την αριθ. Πρωτ. Λ683/Α.Α.Υ. 615/12-11-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού 

5.791,52 ευρώ (ΚΑΕ 1731)  (ΑΔΑ:62ΠΖΟΞΝ2-ΩΗ5) . 

- Το πρωτογενές αίτημα σκοπιμότητας με (ΑΔΑΜ: 21REQ009597873) και εγκεκριμένο  με 

(ΑΔΑΜ: 21REQ009598011). 

 

Σας καλεί   να υποβάλετε  εγγράφως, οικονομική  προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για την 

προμήθεια ΤΟΝΕΡ, τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π. 

Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 5.791,52€ με Φ.Π.Α 24%. 

Οι προσφορές  θα κατατίθενται στη γραμματεία του Παραρτήματος Αποθεραπείας και 

Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρίες Καρδίτσας (Φαναρίου Τέρμα) από 09-12-2021 μέχρι  

13-12-2021  και ώρα 14.00 μ.μ.  και θα ανοιχθούν στις 14-12-2021 και ώρα 09:00 π.μ. από 

την αρμόδια επιτροπή που έχει ορίσει το Κέντρο. 

Προσφορές που κατατίθενται µετά  την παραπάνω ημερομηνία και ώρα,  δεν θα  γίνονται δεκτές. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   
 

Το Αντικείμενο της παρούσας  πρόσκλησης είναι η προμήθεια ΤΟΝΕΡ, τα οποία θα καλύψουν 

τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας.  

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
  

Δικαίωμα συμμέτοχης  στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς  που έχει 

προσκαλέσει η αναθέτουσα αρχή να υποβάλλουν την προσφορά τους και εφόσον 

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

 

Καρδίτσα  09/12/2021 

 

 

 

 Αρ. Πρωτ. 3502  

    

Ταχ. Δ/νση: Φαναρίου τέρμα, 

43100,Καρδίτσα 
  

   ΠΡΟΣ:   

1.ΔΆΛΑΜΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  

2. ΣΑΛΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

 

Τμήμα: Προμηθειών  

   

Τηλέφωνο: 24413-50305-12  

FAX: 24410-25489  

 

 

 

Website: www.kkpthessaly.gr/   

http://www.kkpthessaly.gr/




δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας και διαθέτουν τα 

κατάλληλα δικαιολογητικά  σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις.  
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

ΦΠΑ

24%

1
HP LASERJET P1102 W 

(BLACK) 1600
CE285A 5 5 65,00 325,00 78,00 403,00

2
HP LASERJET P1005   

(BLACK) 1500
CB435A 3 3 62,00 186,00 44,64 230,64

3
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ SHARP 

AR-5516 16000
AR-020T 2 2 45,00 90,00 21,60 111,60

4
FAX SAMSUNG SF-

760P   (BLACK) 1500
D101S 1 1 55,00 55,00 13,20 68,20

5

 ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ-

ΕΚΤΥΠΩΤΗ SHARP 

MX M266N    (BLACK)
27500

MX-315GT 2 2 4 55,00 220,00 52,80 272,80

6
 KONICA MINOLTA 

bizhud C 554 (magenta)
26000

TN-512M 

(A33K352)
3 3 90,00 270,00 64,80 334,80

7
 KONICA MINOLTA 

bizhud C 554 (BLACK)
29000 A33K152 3 3 33 99,00 23,76 122,76

8
 KONICA MINOLTA 

bizhud C 554 (YELLOW)
26000 A33K252 3 3 98 294,00 70,56 364,56

9
 KONICA MINOLTA 

bizhud C 554 (CYAN)
26000

TN-512C  

(A33K452)
3 3 98,00 294,00 70,56 364,56

10

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 

SAMSUNG ProXpress 

M3325ND   (BLACK) 5000

MLT-D204L 3 3 95,00 285,00 68,40 353,40

11
BROTHER MFC - L6950 

DW ΤΟΝΕΡ 12000
TN-3512HC 2 2 130,00 260,00 62,40 322,40

12
OKI C 332 dn 3,5k M 

COLOR 3000
46508710 2 2 125,00 250,00 60,00 310,00

13
OKI C 332 dn 3,5k Y  

COLOR 3000
46508709 2 2 115,00 230,00 55,20 285,20

14
OKI C 332 dn 3,5k C 

COLOR 3000
46508711 2 2 115,00 230,00 55,20 285,20

15
OKI C 332 dn 3,5k 

BLACK  TONER 3500
46508712 2 2 55,00 110,00 26,40 136,40

16

 ΓΙΑ LEXMARK 

PRINTER MS312 DN-

LASER (BLACK) 5000

51F2H00 3 3 115,00 345,00 82,80 427,80

17

ΓΙΑ Konica Minolta TN 

116  ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 

(BLACK) 1 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΥ 

ΕΧΕΙ  2 ΤΕΜ. 22000

TN-116 

A1UC050
2 2 65,00 130,00 31,20 161,20

18 LEXMARK MX310DN
2500

60F2000 4 4 80,00 320,00 76,80 396,80

19
SAMSUNG XPRESS 

M2070 1800
MLT-D111L 3 3 55,00 165,00 39,60 204,60

20
RICOH IMC 3000 

TONER BLACK 31000
842255 1 1 76,00 76,00 18,24 94,24

21
LEXMARK 

ΜΒ2236ΑDW
B222000 1 1 42,00 42,00 10,08 52,08

22
RICOH IMC 3000 

TONER COLOR

19000

842256,842257, 

842258, 842253 ( 

1 ΚΙΤΡΙΝΟ, 1 

ΜΠΛΕ, 1 

ΚΟΚΚΙΝΟ)  

3 3 130,00 390,00 93,60 483,60

5785,84

ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ

 TONER   -   ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Α/Α

ΕΙΔΗ

ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΑΝΑ ΤΕΜ.
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ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΗ 

ΑΞΙΑ ΑΝΑ 

ΤΕΜ

 
 

 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ 

 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

 

1.Καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης θα τηρεί  τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 





θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ 

του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές και  υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση 

της προμήθειας, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Αναθέτουσα 

Αρχή, οι δε μισθοί και αμοιβές τους, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες 

επιβάλλονται από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον 

Ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους συνδέεται με 

εργασιακή ή άλλη σχέση καθώς και έναντι τρίτων εξ’ αφορμής των σχέσεων αυτών. Η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα 

απασχοληθεί για την  ανωτέρω προμήθεια.  

2.Καθ όλη τη διάρκεια σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτουσα Αρχή και υποχρεούται  να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 

σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 

4.Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας  προκληθεί σε τρίτους  υποχρεούται μόνον 

αυτός προς αποκατάστασή της.  

5.Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, 

που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.  

6.Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

7.Με την συμμέτοχη του στη διαδικασία της παρούσας σύμβασης (κατάθεση προσφοράς)  

δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που απορρέουν από αυτήν. 

8.Όλα τα έξοδα που θα πραγματοποιεί η ανάδοχος για την εκτέλεση της συγκεκριμένης 

προμήθειας ( μεταφορικά κτλ)  βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 

9. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τα χρονικά όρια που αναφέρει η πρόσκληση 

εκτός και αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 

 

 

 

 Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής στο σύνολο του πίνακα. Η οικονομική 

προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει την συνολική  προϋπολογιζόμενη δαπάνη (αν 

την υπερβαίνει αποκλείεται).  

 Η προσφορά θα αφορά όλα τα είδη, διαφορετικά θα αποκλείεται.  

 Σε περίπτωση που δυο ή περισσότεροι προσφέροντες έχουν την ίδια ακριβώς 

χαμηλότερη οικονομική προσφορά  θα πραγματοποιηθεί κλήρωση σύμφωνα με 

τον Ν.4412/2016. 

 Οι προσφορές θα είναι  σε ευρώ και  θα ισχύουν για  180  ημέρες. 

 Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές και οι  προσφέροντες θα  

αποβάλλονται  από την διαδικασία. 

 Σε περίπτωση που ένας προσφέρων έχει απαλλαγή  από ΦΠΑ,  στην οικονομική 

προσφορά θα συμπληρώσει την τιμή  χωρίς ΦΠΑ και θα προσκομίσει  επίσημο 

έγγραφο που θα αποδεικνύει την απαλλαγή του για το διάστημα έως την 

εκτέλεση της προμήθειας. 

 Σε περίπτωση αναγραφής λανθασμένου ΦΠΑ θα ληφθεί υπόψη η καθαρή αξία. 

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβεί σε  ματαίωση της όλης  διαδικασίας ( σε 

οποιοδήποτε στάδιο) αν συντρέχει κάποιος από τους  λόγους   που αναφέρει το 

άρθρο 106 του Ν.4412/2016. 





 Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με 

οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή 

ματαίωση του διαγωνισμού. 

 Σε περίπτωση ελλιπούς  ή κακής  εκτέλεσης της προμήθειας (άρθρο 213 

Ν.4412/2016) ο ανάδοχος θα πρέπει να  προβεί σε άμεση  αντικατάσταση των 

ειδών,  σε διαφορετική περίπτωση  θα κηρύττεται έκπτωτος και θα 

επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις. 

 Οι προσφορές θα αφορούν γνήσια toner, όχι συμβατά, όχι ανακατασκευασμένα 

όχι αναγομωμένα (επαναγεμιζόμενα). Τα part number  θα είναι σύμφωνα με αυτά 

της πρόσκλησης.  

 Στην  περίπτωση που ο ανάδοχος  εκτελέσει την  προμήθεια με  toner που είναι  

συμβατά  ή  ανακατασκευασμένα ή αναγομωμένα (επαναγεμιζόμενα) θα 

αποβληθεί από την διαδικασία και θα υποστεί τις κυρώσεις που προβλέπονται από 

την κείμενη νομοθεσία 

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβεί σε  ματαίωση της όλης  διαδικασίας ( σε 
οποιοδήποτε στάδιο) αν συντρέχει κάποιος από τους  λόγους   που αναφέρει το 
άρθρο 106 του Ν.4412/2016. 

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από  τον προσφέροντα, να συμπληρώσει 

ή να προβεί σε  διευκρινίσεις όταν κατά την διάρκεια της διαδικασίας υπάρχουν 

ασάφειες η επουσιώδη τυπικά σφάλματα. 

 Τα μεταφορικά ή οποιοδήποτε  άλλο έξοδο προκύψει   για την παράδοση της 

προμήθειας στα Παραρτήματα βαρύνουν τον ανάδοχο προμηθευτή. 

 Μετά την ανάθεση από το Δ.Σ. ο ανάδοχος προμηθευτής  θα υπογράψει σύμβαση 

έως 31/04/2021. 

 Αν  ό ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης η αναθέτουσα 

αρχή καλεί τον επόμενο μειοδότη 

 Ο  ανάδοχος προμηθευτής με την ολοκλήρωση της κάθε προμήθειας, θα 

προσκομίσει το ανάλογο τιμολόγιο. 

 Ο  ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις του 

Δημοσίου σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές 

Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων. 

 Η παράδοση-παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται στα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  του 

Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας.  

 Η πρόσκληση  ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

  

Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται 

εξωτερικά τα στοιχεία του διαγωνιζομένου (Επωνυμία, ΑΦΜ, Τηλέφωνο, Eδρα, Επάγγελμα 

email) και τα εξής:  

 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΤΕΡΜΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ  ΚΑΡΔΙΤΣΑ 

                                                               ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

THΛ : 2441-3-50305 

  Τ.Κ 43100 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡ. 28/2021 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ   

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ  ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ   

 Κ.Κ.Π.Π.  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.785,84€ ΜΕ ΦΠΑ 
  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η  13/12/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: NA MHN ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  

 





 
Εντός  του  σφραγισμένου   φακέλου  θα  περιέχονται    δυο (2)  ξεχωριστοί  σφραγισμένοι   

φάκελοι οι   οποίοι    θα   αναγράφουν   ευκρινώς     τα    στοιχεία   του    διαγωνιζομένου    και   

το    περιεχόμενο  αυτών (οικονομική προσφορά ή δικαιολογητικά συμμετοχής). 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΑΚΕΛΩΝ 

 

 

Α) Ο  πρώτος  σφραγισμένος  φάκελος θα περιλαμβάνει  τα  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ τα οποία είναι τα εξής. 

 

1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄75) στην οποία θα δηλώνεται ότι : 

α) Δεν βρίσκομαι σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016 και στην 

περίπτωση που αυτό αποδειχθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας θα κηρυχθώ  έκπτωτος. 

β) Η συμμετοχή μου δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016. 

γ) Έλαβα πλήρη γνώση της πρόσκλησης  και  αποδέχομαι  πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους 

όρους της.  

δ) Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται είναι φωτοαντίγραφα από τα γνήσια που έχω στην 

κατοχή μου. 

 

2) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής, ή στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται χρόνος ισχύος,  να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες  πριν από την υποβολή. 

 

3) Ασφαλιστική ενημερότητα  σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής, ή στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται χρόνος ισχύος,  να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες  πριν από την υποβολή.  

 

Β) Ο δεύτερος   σφραγισμένος  φάκελος θα περιλαμβάνει   ΤΗΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ   σύμφωνα με το υπόδειγμα και θα έχει υπογραφή και σφραγίδα  του  

διαγωνιζομένου.  

 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  
Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή. 

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

(Σφραγίδα & υπογραφή) 

 

 
 

 
Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται στην παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/2016 

 

 

 

 

 
                               

                                     

                                                                                                                                                           

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 

 

      ΠΑΠΠΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ 




