
 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αρ. πρωτ. 4219/ ΕΥΥΑΠ 4088/ 29-10-2018 

για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: 

«Προμήθεια τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας 
και φωτοαντιγραφικές μηχανές» 

 

CPV:              30125110-5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές 

τηλεομοιοτυπίας 

                       30125120-8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ – 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.) 

 

(ΑΔΑ: ΨΩΒΜΟΡΙΝ-ΨΦ7) 

 

 

 

 

Διευκρινίσεις 

 

 

 

 

 



1. Διευκρινίσεις προς τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό: 

1.1 Αναφορικά με την παράγραφο Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές του 

Μέρους Α- Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

Από τη λίστα των ειδών διαγράφεται το ΤΟΝΕR HP PRO 400 COL. συνεπώς δεν απαιτείται 

συμπλήρωση στο αντίστοιχο πεδίο του Παραρτήματος ΙΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής 

Προσφοράς. 

2. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων: 

 

ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Αριθ.  γεν.  Πρωτ. 1936/ ΕΥΥΑΠ 1858/ 31.10.2018 ΕΑΤΑ ΑΕ  

 

· Στον διαγωνισμό υπάρχει λίστα με τα αναλώσιμα αλλά δεν φαίνονται πουθενά οι 

ποσότητες που θα χρειαστείτε για κάθε είδος. 

· ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.4. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική 

Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών (σελ. 20) 

της Διακήρυξης η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα, με 

δύο δεκαδικά ψηφία, στα αντίστοιχα πεδία του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς 

του Παραρτήματος ΙΙΙ της Διακήρυξης. 

 

· Στην οικονομική προσφορά ( σύμφωνα με το Παράρτημα III) πρέπει να γράψουμε το 

συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ και το συνολικό κόστος με ΦΠΑ, χωρίς να έχουμε 

ποσότητες για κάθε είδος πως θα βγει το συνολικό κόστος;  

Θα υπολογίσουμε ένα τεμάχιο σε κάθε είδος; 

· ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.4. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική 

Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών (σελ. 20) 

της Διακήρυξης η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα, με 

δύο δεκαδικά ψηφία, στα αντίστοιχα πεδία του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς 

του Παραρτήματος ΙΙΙ της Διακήρυξης. 

Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης οι τιμές δίνονται ανά μονάδα τόσο 

χωρίς ΦΠΑ όσο και με ΦΠΑ. Το συνολικό κόστος θα προκύψει από το άθροισμα των 

τιμών ανά μονάδα για το σύνολο των προσφερόμενων ειδών. 

 

· Για το είδος με A/A 9 : HP PRO 400 COLOR δεν υπάρχει έγχρωμο αναλώσιμο γιατί ο 

εκτυπωτής είναι ασπρόμαυρος. 

· ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Όπως δείτε στις ως άνω Γενικές Διευκρινίσεις από τη λίστα των ειδών 

διαγράφεται το ΤΟΝΕR HP PRO 400 COL. συνεπώς δεν απαιτείται συμπλήρωση στο 

αντίστοιχο πεδίο του Παραρτήματος ΙΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς. 

 



ΕΡΩΤΗΜΑ 2: Αριθ.  γεν.  Πρωτ. 1951/ ΕΥΥΑΠ 1872/ 01.11 .2018 ΕΑΤΑ ΑΕ   

 

· Όσον αφορά το είδος με Α/Α 3 ΤΟΝER HP 507A M551 COLOUR: Διευκρινίζουμε ότι 

στο συγκεκριμένο μοντέλο τα χρώματα είναι 3 και έχουν διαφορετικούς κωδικούς 

CE401A CYAN – CE402A YELLOW – CE403A MAGENTA 

· ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Η τιμή δεν αλλάζει ανά κωδικό χρώματος (CE401A CYAN – CE402A 

YELLOW – CE403A MAGENTA). Η ποσότητα ανά κωδικό χρώματος διαμορφώνεται 

ανάλογα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

· Όσον αφορά το είδος με Α/Α 6 ΤΟΝER RICOH MPC2800 COL TYPE 3300:  Στο 

συγκεκριμένο μοντέλο τα χρώματα είναι 3 και έχουν διαφορετικούς κωδικούς TYPE 

3300 CYAN– TYPE 3300  MAGENTA– TYPE 3300  YELLOW 

· ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Η τιμή δεν αλλάζει ανά κωδικό χρώματος (CE401A CYAN – CE402A 

YELLOW – CE403A MAGENTA). Η ποσότητα ανά κωδικό χρώματος διαμορφώνεται 

ανάλογα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

· Όσον αφορά τα είδη με Α/Α 8 ΤΟΝER HP PRO 400 BL και Α/Α 9 ΤΟΝER HP PRO 400 

COL. θα πρέπει να μας δώσετε το ακριβές μοντέλο του εκτυπωτή (πχ Toner for HP 

LASERJET PRO 400 MFP M425 DW), Αν είναι color Laser, διευκρινίζουμε  ότι στο 

color υπάρχουν 3 ξεχωριστοί κωδικοί. 

· ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όπως δείτε στις ως άνω Γενικές Διευκρινίσεις από τη λίστα των ειδών 

διαγράφεται το ΤΟΝΕR HP PRO 400 COL. συνεπώς δεν απαιτείται συμπλήρωση στο 

αντίστοιχο πεδίο του Παραρτήματος ΙΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς. 

 

· Όσον αφορά το είδος με Α/Α 12 ΤΟΝER BROTHER MFC 7360N: Το συγκεκριμένο έχει 

μικρή ποσότητα ΤΝ 2210 (1.200 σελ) και μεγάλη ποσότητα ΤΝ2220 (2.600 σελ), 

διευκρινίστε μας ποιο επιθυμείτε. 

· ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Σχετικά με το TONER BROTHER MFC 7360N ζητείται η τιμή για την 
μικρή ποσότητα τεμαχίου ΤΝ 2210 (1.200 σελίδες) 
 

· Όσον αφορά το είδος με Α/Α 14 ΤΟΝER RICOH MPC2800 TYPE 3300,διευκρινίστε 

μας αν επιθυμείτε μαύρο ή το έγχρωμο. 

· ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σχετικά με το ΤΟΝER RICOH MPC2800 TYPE 3300 αναφερόμαστε στο 

μαύρο καθώς  το έγχρωμο ΤΟΝER RICOH MPC2800 COL TYPE 3300 ζητείται 

παραπάνω. 

 

· Όσον αφορά τα είδη με Α/Α 15 ΤΟΝER SAMSUNG CLT506 και Α/Α 16 ΤΟΝER 

SAMSUNG CLT506 COLOR το μαύρο έχει μικρή ποσότητα clt-506s (2.000 σελ) και clt-



506l (6.000 σελ). Επίσης τα χρώματα είναι 3 διαφορετικές συσκευασίες CYAN – 

MAGENTA – YELLOW και υπάρχει η μικρή ποσότητα με 1.500 σελ το καθένα και η 

μεγάλη ποσότητα με 3.000 σελίδες το καθένα. Διευκρινίστε μας ποιο επιθυμείτε. 

· ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σχετικά με τα ΤΟΝER SAMSUNG CLT506 και ΤΟΝER SAMSUNG CLT506 

COLOR θα θέλαμε το TONER SAMSUNG CLT-506S (Μικρές ποσότητες και για 

έγχρωμο και για μαύρο) 

 

· Όσον αφορά τα είδη με Α/Α 20 ΤΟΝER HP 452U 410 BLACK και Α/Α 21 ΤΟΝER HP 

452U 411/2/3 COLOR: Το συγκεκριμένο μοντέλο διατίθεται σε μαύρο μικρό CF410A 

(2.300σελ) και μεγάλη ποσότητα CF410X (6.500 σελ). Επίσης στα χρώματα υπάρχει η 

μικρή ποσότητα πχ CF411A (2.300σελ) και CF411X (5.000 σελ). Διευκρινίστε μας 

ποιες ποσότητες επιθυμείτε. 

· ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Σχετικά με το TONER HP 410 BLACK : μικρή ποσότητα CF410A 

                         Σχετικά με το TONER HP 411/2/3 COLOR: μικρή ποσότητα CF411/2/3 A 

 

· Όσον αφορά το είδος με Α/Α 23 ΤΟΝER HP 951ΧL COLOR, διευκρινίζουμε ότι τα 

χρώματα είναι 3 χωριστά μελάνια 951ΧL CYAN / 951 XL MAGENTA / 951 XL YELLOW. 

· ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η τιμή δεν αλλάζει ανά μελάνι (951ΧL CYAN / 951 XL MAGENTA / 951 

XL YELLOW. Η ποσότητα ανά μελάνι διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

 

· Όσον αφορά το είδος με Α/Α 24 ΤΟΝER HP 953, διευκρινίστε μας ποιο χρώμα 

επιθυμείτε, διότι υπάρχουν 4 χωριστά χρώματα. Επίσης αν επιθυμείτε τη μικρή 

ποσότητα ή τη μεγάλη XL. 

· ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σχετικά με το TONER HP 953  ζητείται η προσφορά σας για το μαύρο 

χρώμα (LOS58AE) την μικρή ποσότητα. 

 

· Για να μπορέσουμε να έχουμε τις καλύτερες δυνατές τιμές θα ήταν σωστό να 

έχουμε μια ενδεικτική ποσότητα για τους παραπάνω κωδικούς. 

Επίσης στη σελίδα 20της διακήρυξης αναφέρεται το εξής: 

 Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα59, με δύο 

δεκαδικά ψηφία, αριθμητικώς και ολογράφως στα αντίστοιχα πεδία του εντύπου 

οικονομικής προσφοράς της παρούσας. Δεν επιτρέπεται να αλλαχτούν οι 

περιγραφές των υλικών. 

Διευκρινίστε μας αν επιθυμείτε να συμπληρώσουμε και την τιμή μονάδος 

ολογράφως. 



· ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ -  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

(σελ. 57) της Διακήρυξης, η τιμή του προς προμήθεια υλικού ανά μονάδα 

συμπληρώνεται σε ευρώ μόνο αριθμητικώς στον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς 

Προσφερόμενων Ειδών, ενώ στις στήλες με τίτλο: “ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(αριθμητικώς)/ (ολογράφως)” του συγκεντρωτικού πίνακα του εντύπου 

οικονομικής προσφοράς συμπληρώνεται αντίστοιχα αριθμητικώς και ολογράφως 

το συνολικό κόστος που θα προκύψει από το άθροισμα των τιμών ανά μονάδα για 

το σύνολο των προσφερόμενων ειδών. 

· Τέλος στη σελίδα 33 αναφέρεται ότι για όλα τα προϊόντα απαιτείται πιστοποίηση 

ISO 9001:2008 ή ισοδύναμη ή ανώτερη και πιστοποίηση ISO 14001:2004 ή 

ισοδύναμη ή ανώτερη. 

Διευκρινίστε μας αν επιθυμείτε τα ISO της κατασκευάστριας εταιρείας ή του 

προμηθευτή. Επίσης αν θα τα προσκομίσουμε  στην παρούσα φάση (και σε ποιο 

φάκελο) ή κατά το στάδιο που θα προσκομίσουμε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  H πιστοποίηση ISO 9001:2008 και η πιστοποίηση ISO 14001:2004 

αφορούν την κατασκευάστρια εταιρεία και θα προσκομιστούν μαζί με τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


