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Ευρωπαϊκό Κέντρο για την  

Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης
Υπηρεσία Προμηθειών 

 
Θεσσαλονίκη, 25/10/2006 

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

AO/E/ICTF/OfficeSupplies/025/06 

‘Αγορά γραφικής ύλης και προμηθειών γραφείου’ 

 

Αξιότιμε Κύριε/Κυρία, 

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε για τη συγκεκριμένη πρόσκληση. 

Ο σκοπός της πρόσκλησης, καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες για την υποβολή 
προσφοράς, παρατίθενται στη συνημμένη στο παρόν συγγραφή υποχρεώσεων. 

Σας επισημαίνουμε, ωστόσο, τα ακόλουθα σημαντικά στοιχεία όσον αφορά την υποβολή 
προσφοράς και τις σχετικές συνέπειες. 

1. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

2. Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται: 

α) είτε μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσίας ταχυμεταφορών με ημερομηνία αποστολής το 
αργότερο έως την 01/12/2006, οπότε και ως αποδεικτικό εκλαμβάνεται η ημερομηνία 
αποστολής, η σφραγίδα ταχυδρομείου ή η ημερομηνία του δελτίου καταβολής 
ταχυδρομικών τελών, προς την ακόλουθη διεύθυνση: 

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), 
Υπηρεσία Προμηθειών 
Υπόψη κ. C. F. Lettmayr 
Τ.Θ. 22 427 
GR – 55102 Θεσσαλονίκη 
Ελλάδα 

 

β) είτε ιδιοχείρως το αργότερο έως τις 01/12/2006 και ώρα 17:00 στην ακόλουθη 
διεύθυνση: 

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), 

Υπηρεσία Προμηθειών 
Υπόψη κ. C. F. Lettmayr 
Ευρώπης 123, 
GR-57001 Θεσσαλονίκη-Πυλαία 
Ελλάδα 
 

Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να παραλάβετε αποδεικτικό υποβολής, υπογεγραμμένο και 
χρονολογημένο από τον αρμόδιο υπάλληλο της ανωτέρω Υπηρεσίας, ο οποίος έχει 
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παραλάβει την προσφορά. Το Cedefop λειτουργεί από τις 9:00 έως τις 17:00, Δευτέρα 
έως Παρασκευή. Παραμένει κλειστό το Σάββατο, την Κυριακή και κατά τις επίσημες 
αργίες του Cedefop. 

3. Για την υποβολή των προσφορών πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι ακόλουθες οδηγίες. 

Ο εξωτερικός φάκελος ή το περίβλημα του πακέτου πρέπει να σφραγίζονται με 
κολλητική ταινία, να υπογράφονται επάνω στην ταινία και να φέρουν τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 

  

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Αρ. Cedefop: AO/E/ICTF/OfficeSupplies/025/06 

‘Αγορά γραφικής ύλης και προμηθειών γραφείου’ 

ΠΑΡΤΙΔΑ  αρ. 
Όνομα υποβάλλοντος : 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Ο εξωτερικός φάκελος πρέπει να περιέχει τρεις εσωκλειόμενους φακέλους, συγκεκριμένα 
Φάκελος A, B και C. Το περιεχόμενο καθενός από τους τρεις φακέλους περιγράφεται 
στο σημείο 6 της επισυναπτόμενης συγγραφής υποχρεώσεων. 

4. Οι υποβάλλοντες προσφορά πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι προσφορές τους 
υπογράφονται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και ότι είναι ευανάγνωστες ώστε να 
μην προκύπτουν αμφιβολίες περί λέξεων και αριθμών. 

5. Η υποβολή προσφοράς υποδηλώνει αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων που 
ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση, στη συγγραφή υποχρεώσεων και στο σχέδιο 
σύμβασης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, στο έγγραφο περί παραίτησης του 
υποβάλλοντα από δικούς του γενικούς και ειδικούς όρους. Η προσφορά είναι δεσμευτική 
για τον υποβάλλοντα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση για την προβλεπόμενη διάρκειά 
της. 

6. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Cedefop στις 11.12.2006 και ώρα 11.00 
(τοπική). Κάθε υποβάλλων μπορεί να εκπροσωπείται από ένα άτομο. Το ονοματεπώνυμο 
του παρευρισκόμενου στο άνοιγμα των προσφορών πρέπει να κοινοποιείται εγγράφως 
μέσω τηλεομοιοτυπίας (αριθμός τηλεομ. +30 2310 490 028) ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (C4T-services@cedefop.europa.eu) τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες 
πριν από το άνοιγμα των προσφορών. 

7. Οι επαφές μεταξύ της αναθέτουσας αρχής (Cedefop) και των υποβαλλόντων 
απαγορεύονται καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας εκτός από εξαιρετικές περιστάσεις 
και μόνο υπό τις ακόλουθες συνθήκες: 

Πριν από την τελική προθεσμία υποβολής προσφορών: 

 Μετά από αίτημα του υποβάλλοντος, η Υπηρεσία Προμηθειών του Cedefop 
μπορεί να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες μόνο με σκοπό να διασαφηνίσει τη φύση της 
σύμβασης. Τυχόν αίτημα για πρόσθετες πληροφορίες πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως 
μέσω τηλεομοιοτυπίας (αριθμός τηλεομ. +30 2310 490 028) ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (C4T-services@cedefop.europa.eu). 

Αίτημα για πρόσθετες πληροφορίες που λαμβάνεται σε διάστημα μικρότερο των πέντε 
εργάσιμων ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δεν 
γίνεται αποδεκτό. 
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 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με δική της πρωτοβουλία, να ενημερώνει τους 

ενδιαφερόμενους για τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες, παραλείψεις ή οποιαδήποτε άλλη 
αβλεψία στο κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. 

Τυχόν πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω, θα δημοσιεύονται 
στον δικτυακό τόπο του Cedefop, τον οποίο καλείστε να επισκέπτεστε τακτικά ώστε να 
ενημερώνεστε για ενδεχόμενες αλλαγές. 

Μετά το άνοιγμα των προσφορών: 

 Εάν απαιτείται αποσαφήνιση ή εάν πρέπει να διορθωθούν προφανείς αβλεψίες 
στο κείμενο της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επικοινωνεί με τον 
υποβάλλοντα υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν οδηγεί σε τροποποίηση των όρων της 
προσφοράς. 

8. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν δεσμεύει με κανέναν τρόπο το 
Cedefop. Η συμβατική υποχρέωση του Cedefop ξεκινά μόνο από την υπογραφή της 
σύμβασης με τον ανάδοχο. 

9. Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από την εκπόνηση και υποβολή των προσφορών 
βαρύνουν τους υποβάλλοντες και δεν αποδίδονται. 

10. Μέχρι τη στιγμή της υπογραφής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί είτε να εγκαταλείψει τον 
διαγωνισμό είτε να ακυρώσει τη διαδικασία ανάθεσης, χωρίς να υποχρεούται να 
αποζημιώσει τους υποψηφίους ή τους υποβάλλοντες προσφορά. Η απόφαση αυτή πρέπει 
να τεκμηριώνεται και να κοινοποιείται στους υποβάλλοντες. 

11. Όλοι οι υποβάλλοντες θα ενημερωθούν εγγράφως σχετικά με τα αποτελέσματα της 
παρούσας διαδικασίας διαγωνισμού. 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

      

 

Christian F. Lettmayr 

Αναπληρωτής Διευθυντής 

 

          

Συνημμένο: Συγγραφή υποχρεώσεων 
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Εισαγωγή για το Cedefop 
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) είναι 
οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημιουργήθηκε το 1975 με τριμερές διοικητικό συμβούλιο 
και παρέχει υπηρεσίες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
και τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και για τις συνδεδεμένες χώρες Νορβηγία και Ισλανδία. 
Οι δραστηριότητές του αφορούν επίσης τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες. 

Ως κέντρο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση, το Cedefop προσφέρει πληροφόρηση σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ερευνητές 
και επαγγελματίες προκειμένου να μπορούν να κατανοούν καλύτερα τις εξελίξεις και να 
λαμβάνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις σχετικά με μελλοντικές δράσεις. Το Cedefop 
υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο να ενθαρρύνει, σε κοινοτικό επίπεδο, την προαγωγή 
και ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Τα κύρια καθήκοντα του Cedefop όπως ορίζονται στον ιδρυτικό κανονισμό του είναι: 

 να συλλέγει επιλεγμένο υλικό τεκμηρίωσης και ανάλυσης δεδομένων· 

 να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και τον συντονισμό της έρευνας· 

 να αξιοποιεί και να διαδίδει χρήσιμες πληροφορίες· 

 να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει μια συντονισμένη προσέγγιση των ζητημάτων που 
αφορούν την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης· 

 να αποτελεί φόρουμ συζήτησης για ένα ευρύ και πολύμορφο κοινό. 

Οι μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες του Cedefop για την περίοδο 2006-08 επικεντρώνονται στις 
προτεραιότητες που ορίζονται στο ανακοινωθέν του Μάαστριχτ, το οποίο προσυπογράφηκε από 
32 χώρες, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους: 

α) ‘προώθηση της εικόνας και ελκυστικότητας της επαγγελματικής κατάρτισης για 
εργοδότες και ιδιώτες με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής στην ΕΕΚ 
(Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)· 

β) επίτευξη υψηλού επιπέδου ποιότητας και καινοτομίας στα συστήματα ΕΕΚ προς όφελος 
των μαθητευόμενων και προκειμένου να καταστεί η ευρωπαϊκή ΕΕΚ παγκοσμίως 
ανταγωνιστική· 

γ) συσχέτιση της ΕΕΚ με τις απαιτήσεις της οικονομίας της γνώσης για υψηλά 
καταρτισμένο εργατικό δυναμικό και ειδικότερα, λόγω του αντίκτυπου των 
δημογραφικών αλλαγών, για την αναβάθμιση και την ανάπτυξη των ικανοτήτων των 
μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων· 

δ) αντιμετώπιση των αναγκών των εργαζομένων με χαμηλή κατάρτιση (περίπου 75 
εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας μεταξύ 25 και 64 ετών στην ΕΕ) και των μειονεκτικών 
ομάδων με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της συμμετοχής στην αγορά 
εργασίας.’ 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Cedefop επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο: 
http://www.cedefop.europa.eu 
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1 Επισκόπηση της πρόσκλησης 

1.1 Περιγραφή της σύμβασης 
Οι προδιαγραφές και απαιτήσεις του παρόντος εγγράφου συνιστούν πρόσκληση υποβολής 
προσφορών για την αγορά γραφικής ύλης και προμηθειών γραφείου βάσει σύμβασης (-σεων) 
πλαισίου που υπογράφεται μεταξύ του αναδόχου(-χων) και του Cedefop. 

1.2 Χρονοδιάγραμμα και τόπος παράδοσης ή εκτέλεσης 
Τα αγαθά πρέπει να παραδοθούν στις εγκαταστάσεις του Cedefop στη Θεσσαλονίκη, και 
συγκεκριμένα στην υπηρεσία ICTF. 

Τα αγαθά παραδίδονται εντός το πολύ 1 εβδομάδας (7 ημερολογιακές ημέρες) από την 
υπογραφή του εντύπου της παραγγελίας βάσει της σύμβασης πλαισίου, εφόσον δεν προτείνεται 
μικρότερο διάστημα από τους υποβάλλοντες προσφορά. 

1.3 Διαίρεση σε παρτίδες 
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών διαιρείται σε τρείς παρτίδες. 

o ΠΑΡΤΙΔΑ-1: Γραφική ύλη και προμήθειες γραφείου 

o ΠΑΡΤΙΔΑ-2: Φωτοαντιγραφικό χαρτί 

o ΠΑΡΤΙΔΑ-3: Φύσιγγες σκόνης τόνερ για τηλεομοιοτυπικά και εκτυπωτές και 
άλλα αναλώσιμα υπολογιστών 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για μία ή περισσότερες παρτίδες. 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που υποβάλλετε προσφορά για περισσότερες από μία παρτίδες, 
πρέπει να υποβάλλετε ξεχωριστή προσφορά για κάθε παρτίδα. Κάθε παρτίδα θα εξεταστεί 
χωριστά. 

1.4 Eναλλακτικές Προσφορές 
Οι υποβάλλοντες προσφορά δεν μπορούν να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις από ό,τι ορίζεται 
στις τεχνικές προδιαγραφές. 

1.5 Αξία ή ποσότητα της αγοράς 
Εκτιμώμενη δαπάνη 150.000 EUR για διάστημα 4 ετών. Η εκτιμώμενη δαπάνη ανά παρτίδα έχει 
ως εξής: 

o ΠΑΡΤΙΔΑ -1: Γραφική ύλη και προμήθειες γραφείου, 45.000 € για διάστημα 4 
ετών 

o ΠΑΡΤΙΔΑ -2:   Φωτοαντιγραφικό χαρτί, 45.000 € για διάστημα 4 ετών 

o ΠΑΡΤΙΔΑ -3: Φύσιγγες σκόνης τόνερ για τηλεομοιοτυπικά και εκτυπωτές και 
άλλα αναλώσιμα υπολογιστών, 60.000 € για διάστημα 4 ετών 

1.6 Ισχύς των προσφορών 
Οι υποβάλλοντες πρέπει να διατηρούν την ισχύ των προσφορών τους για διάστημα τουλάχιστον 
6 μηνών μετά την ημερομηνία υποβολής τους. 

1.7 Διάρκεια της σύμβασης 
Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της από το τελευταίο 
συμβαλλόμενο μέρος (το Cedefop), και ισχύει για περίοδο 2 ετών, ενώ μπορεί να ανανεωθεί έως 
δύο (2) φορές, εκάστοτε για πρόσθετη περίοδο ενός (1) έτους, καλύπτοντας συνολική περίοδο 
τεσσάρων (4) ετών (2+1+1). Τυχόν ανανέωση προϋποθέτει έγγραφη τροποποίηση της σύμβασης. 
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1.8 Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμών 
Οι πληρωμές γίνονται 30 ημέρες μετά την υποβολή των τιμολογίων και σύμφωνα με τους όρους 
που καθορίζονται στο σχέδιο σύμβασης. 

2 Τεχνικές προδιαγραφές 

2.1 Εισαγωγή 
 Για την Παρτίδα 1 δεν προβλέπονται ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά εκτός από την 
περιγραφή κάθε προϊόντος στην παράγραφο 2.2 Παραδοτέα προϊόντα ανά Παρτίδα. 

 Για την Παρτίδα 2, και για τα σημεία L2-1 and L2-2-, προβλέπονται τα ακόλουθα 
τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία θεωρούνται στο σύνολό τους ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ. 

 

Τεχνικές προδιαγραφές Ελάχιστες τιμές 

ISO 287, Περιεκτικότητα σε υγρασία (%) 4,3 – 5,3 

ISO 534, Πάχος (μm) 105 

ISO 2494, Τραχύτητα (ml/min): 200 

ISO 2471, Αδιαφάνεια (%): 91 

ISO 2470, Φωτεινότητα (%): 99 

Χωρίς χλώριο (TCF) ΝΑΙ 

ISO 9706, Δοκιμασία γήρανσης ΝΑΙ 

 

Οι υποβάλλοντες προσφορά πρέπει να προσκομίσουν τα κατάλληλα αποδεικτικά προς 
τεκμηρίωση των παραπάνω τιμών. 

 Για την Παρτίδα 3 αποδεκτά γίνονται μόνο τα αυθεντικά, μη επαναχρησιμοποιούμενα 
ή επαναγεμιζόμενα αναλώσιμα εκτυπωτών. 

 

2.2 Παραδοτέα προϊόντα ανά παρτίδα  

2.2.1 ΠΑΡΤΙΔΑ -1 Γραφική ύλη και προμήθειες γραφείου 
 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 

Στυλό Διαρκείας, διάφορα χρώματα 
Bic ή ισοδύναμο 

Στυλό Διαρκείας με λαστιχένια λαβή, διάφορα χρώματα 
Bic ή ισοδύναμο 

Μαρκαδοράκι 0,4 mm 
STABILO 88 ή ισοδύναμο 
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Στυλό Gel με λαστιχένια λαβή, 0,7 mm 
Pilot G-2 ή ισοδύναμο 

Μαύρο Μολύβι HB 
Staedtler ή ισοδύναμο 

Μαύρο Μολύβι ΗΒ με γόμα 
Staedtler ή ισοδύναμο 

Μηχανικό Μολύβι σχεδίου 0,5 mm (κατά προτίμηση μεταλλικό) 

Ανταλλακτικά για το παραπάνω μηχανικό μολύβι 

Μόνιμος Μαρκαδόρος ψιλού πάχους 
Staedler F ή ισοδύναμο 

Μόνιμος Μαρκαδόρος μεσαίου πάχους 
Staedler M ή ισοδύναμο 

Γόμα Λευκή σχεδίου 
Rotring ή ισοδύναμο 

Μεταλλική Ξύστρα διπλή 
Staedtler ή ισοδύναμο 

Μαρκαδόρος Υπογράμμισης, διάφορα χρώματα 
Stabilo ή ισοδύναμο 

Μαρκαδόρος Υπογράμμισης υγρής μελάνης, διάφορα χρώματα 
Stabilo Luminator ή ισοδύναμο 

Διορθωτική Ταινία μίας χρήσης, 4,2 mm x 6 μέτρα 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Χαρτοκόπτης 

Ψαλίδια με ελάχιστο μήκος 20 cm 

Πλαστικός διάφανος χάρακας 30 cm 

Διακορευτής/Διατρητικό, 18 φύλλων με οδηγό 
Leitz 5008 ή ισοδύναμο 

Διακορευτής/Διατρητικό, 60 φύλλων με οδηγό 
Leitz 5180 ή ισοδύναμο 

Φορητό Συρραπτικό, 20-30 φύλλων, μεγέθους 64 
Leitz ή ισοδύναμο 

Φορητό Συρραπτικό, 20-40 φύλλων, μεγέθους 24/6 
Leitz ή ισοδύναμο 

Συρραπτικό Γραφείου, μεγέθους 24/6 
Leitz ή ισοδύναμο 

Συνδετήρες συρραπτικού Νο 24/6 

Συνδετήρες συρραπτικού Νο 64 

Αποσυρραπτικό χειρός 

Αποσυρραπτικό τανάλια 

Συνδετήρες Νο 2, 3, 4, 5, 6 και μεγαλύτεροι 

Κόλλα ρευστή 8 γραμμαρίων 
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Κόλλα stick 8 γραμμαρίων 

Βάση κολλητικής ταινίας γραφείου 

Κολλητική ταινία, λευκή ματ, 19 mm 
Scotch Tape 3M 810 ή ισοδύναμο 

Ταινία συσκευασίας 5 cm 
3M ή Leitz ή ισοδύναμο 

Κοπίδι με πάχος λεπίδας 0,9 χιλ,  
κατά προτίμηση μεταλλικό 

Κοπίδι με πάχος λεπίδας 1,8 mm, 
κατά προτίμηση μεταλλικό 

Ανταλλακτικές λεπίδες για κοπίδι 0,9 mm 

Ανταλλακτικές λεπίδες για κοπίδι 1,8 mm 

Μεταλλικά κλιπ εγγράφων 

Μεταλλική θήκη ταμπόν Νο2 

Μελάνη για ταμπόν 

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Πλαστικό σπιράλ 4,5 έως 28 mm 
Unibind ή ισοδύναμο 

Θερμοκολλητικά εξώφυλλα 2 έως 36 mm  
Unibind ή ισοδύναμο 

Πλαστική Ράχη Βιβλιοδεσίας No 1 έως 12 
Unibind ή ισοδύναμο 

Χαρτόνι βιβλιοδεσίας A4 

Διαφάνεια βιβλιοδεσίας A4 

Ματ Διαφάνεια βιβλιοδεσίας A4 

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Φάκελος Εγγράφων τύπου «Μανίλα» με αφτιά 

Ντοσιέ Α4 με τουλάχιστον 20 διαφανείς θήκες 

Ντοσιέ/Δίφυλλο Πλαστικό Α4 με έλασμα 

Κουτί αρχειοθέτησης με λάστιχο, πλάτος ράχης 3 έως 11 cm 

Διαφανή δίφυλλα Τύπου L 
Leitz 4100 ή ισοδύναμο 

Διαφανείς θήκες Α4, πάχους 55 & 85 micron 
Leitz 4744 ή ισοδύναμο 

Πλαστική θήκη περιοδικών 

Θήκη περιοδικών από σκληρό χαρτόνι 

Κλασέρ εγγράφων 8-20, 4-32, 8-32 με σκληρό εξώφυλλο 
SKAG ή ισοδύναμο 

Κλασέρ εγγράφων με μαλακό εξώφυλλο 
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Χαρτόκουτα για αρχειοθέτηση Κλασέρ 4-32 

Χαρτόκουτα για αρχειοθέτηση Κλασέρ 8-32 

Πλαστικά Διαχωριστικά 1-5, 1-10, 1-12, 1-20, 1-31, a-z 
Leitz ή ισοδύναμο 

Κρεμαστοί φάκελοι 
Leitz 6515 ή ισοδύναμο 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ και ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 

Κίτρινα Αυτοκόλλητα σημειώσεων 
3Μ Post-It ή ισοδύναμο 

Σελιδοδείκτες 
3M Post-It ή ισοδύναμο 

Μπλοκ για πίνακα σεμιναρίων (50 φύλλων) 

Λευκές ετικέτες Α4  κατάλληλες για εκτυπωτές Laser, Νο 12 

Λευκές ετικέτες Α4  κατάλληλες για εκτυπωτές Laser, Νο 36 

Μπλοκ σημειώσεων ριγέ, σπιράλ, Α4, τουλάχιστον 100 φύλλων 

Μπλοκ σημειώσεων ριγέ, σπιράλ, Α5, τουλάχιστον 100 φύλλων 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

Βιβλία υπογραφών, 10 φύλλων 
Leitz 5701 ή ισοδύναμο 

Βιβλία υπογραφών, 20 φύλλων 
Leitz 5700 ή ισοδύναμο 

Ετικέτες ονόματος με κλιπ και/ή παραμάνα, μεγέθους 56 x 90 mm 

Καλάθι αχρήστων (18 λίτρων) 

Αυτοκόλλητος Πίνακας ανακοινώσεων 46 εκ x 58 εκ 
3M ή ισοδύναμο 

Δίσκος γραφείου (Θήκη εισερχομένων/εξερχόμενων εγγράφων) 
Leitz 5227 ή ισοδύναμο 

Μεταλλικός βιβλιοστάτης 

 

2.2.2 ΠΑΡΤΙΔΑ -2: Φωτοαντιγραφικό χαρτί 
L2-1 Φωτοαντιγραφικό χαρτί μεγέθους Α4, 80 γραμμαρίων 

Multicopy ή ισοδύναμο 

L2-2 Φωτοαντιγραφικό χαρτί μεγέθους Α3, 80 γραμμαρίων 
Multicopy ή ισοδύναμο 

L2-3 Υψηλής ποιότητας χαρτί για έγχρωμους εκτυπωτές Laser, μεγέθους 
A4, 80 γραμμαρίων 

L2-4 Έγχρωμο φωτοαντιγραφικό χαρτί (διάφορα χρώματα), μεγέθους A4, 
80 γραμμαρίων 

L2-5 Ανακυκλωμένο φωτοαντιγραφικό χαρτί, μεγέθους A4, 80 γραμμαρίων 
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2.2.3 ΠΑΡΤΙΔΑ -3: Φύσιγγες σκόνης τόνερ για τηλεομοιοτυπικά και 
εκτυπωτές και άλλα αναλώσιμα υπολογιστών 

 
Φύσιγγες ψεκασμού μελάνης Hewlett Packard 

DeskJet 840, 940 (Black C6615de) 

DeskJet 840 (Colour C6625de) 

DeskJet 940 (Colour C6678de) 

DeskJet 930, Photosmart P1000 (Black C51645a) 

DeskJet 930, Photosmart P1000 (Colour C6578d) 

DeskJet 5652 (Black C6656A) 

DeskJet 5652 (Colour C6657A) 

Φύσιγγες σκόνης τόνερ Hewlett Packard και βοηθητικά 

LaserJet 1300 (Q2613A) 

LaserJet 2100 (C4096A) 

LaserJet 2300 (Q2610A) 

LaserJet 2420 (Q6511X) 

LaserJet 4050 (C4127X) 

LaserJet 4100 (C8061X) 

LaserJet 4200 (Q1338A) 

LaserJet 4350 (Q5942X) 

LaserJet 4345X (Toner Q5945A) 

LaserJet 4345X (Stapler Q8091A) 

Colour LaserJet 4600 (Black C9720A) 

Colour LaserJet 4600 (Cyan C9721A) 

Colour LaserJet 4600 (Magenta C9723A) 

Colour LaserJet 4600 (Yellow C9722A) 

Colour LaserJet 4600 (Image Transfer C9724A) 

Colour LaserJet 4600 (Image Fuser C9726A) 

LaserJet 5100 (C4129X) 

LaserJet 8150 (C4182X) 

Άλλοι έγχρωμοι εκτυπωτές Laser 

Canon CP660 (Black) 

Canon CP660 (Magenta, Yellow, Cyan) 

XEROX 7700DN Toner Cartridge 
(High Capacity Black, 016-1947-00) 

XEROX 7700DN Toner Cartridge 
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(High Capacity Cyan, 016-1944-00) 

XEROX 7700DN Toner Cartridges 
(High Capacity Magenta, 016-1945-00) 

XEROX 7700DN Toner Cartridges 
(High Capacity Yellow, 016-1946-00) 

XEROX 7700DN Print Cartridges 
(set of 4 cartridges, 016-1883-00) 

XEROX 7700DN Waste Cartridge 
(016-1891-00) 

XEROX 7700DN Fuser 
(016-1888-00) 

XEROX 7700DN Transfer Roller 
(016-1890-00) 

XEROX 7700DN Accumulator Belt  
(016-1889-00) 

XEROX 7700DN Belt Cleaner Assembly 
(116-1094-00) 

Φύσιγγες σκόνης τόνερ για τηλεομοιοτυπικά 

Canon L240, L250, L295 (Black Toner FX3) 

Canon L1000 (Black Toner FX6) 

Canon EP-27 

Αναλώσιμα φωτοαντιγραφικών μηχανών 

Canon GP300/400 Series Toner (1389A003[AA]) 

Canon GP300/400 Series Staple-L1 (F24-7790-000) 

Μέσα αποθήκευσης 

CD Εγγραφής 700MB (x100) 
Verbatim, TDK, Creation ή ισοδύναμο 

DVD Εγγραφής ταχύτητας 16x certified (+R) (x100) 
Verbatim, TDK, Creation, Sony ή ισοδύναμο 

DVD Εγγραφής διπλής στρώσης ταχύτητας 4x certified 
Verbatim ή ισοδύναμο 

DVD Επανεγγραφής ταχύτητας τουλάχιστον 4x 
Verbatim, TDK, Creation, Sony ή ισοδύναμο 

Πλαστικές θήκες για CD/DVD 

Φάκελοι για CD/DVD 
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2.3 Δείγματα 
Επισημαίνεται ότι για κάθε είδος της Παρτίδας 1 που φέρει την ένδειξη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ στο 
Παράρτημα Α, ο υποβάλλων πρέπει να υποβάλει δείγμα (συγκεκριμένα, ένα στυλό, ένα μολύβι, 
έναν μαρκαδόρο υπογράμμισης κλπ.), το οποίο αξιολογείται ανάλογα, σύμφωνα με την 
παράγραφο 5.2 της συγγραφής υποχρεώσεων. 

Το πακέτο που περιέχει τα δείγματα πρέπει να σφραγίζεται και να φέρει ευδιάκριτη σήμανση. 
Όλα τα δείγματα πρέπει να αριθμούνται προκειμένου να αναγνωρίζονται με βάση τον αντίστοιχο 
αριθμό που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Παραρτήματος Α. 

Όλα τα δείγματα επιστρέφονται στους αντίστοιχους υποβάλλοντες μετά το τέλος της 
αξιολόγησης και την ανάθεση της σύμβασης. 
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3 Ειδικές πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό 
Οι υποβάλλοντες υπόκεινται στα ισχύοντα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής και πρέπει να 
τελούν υπό νομική κατάσταση που να τους επιτρέπει να συμμετάσχουν στην παρούσα 
διαδικασία διαγωνισμού. 

3.1 Κριτήρια αποκλεισμού 
Από τη συμμετοχή σε σύμβαση αποκλείονται οι υποψήφιοι ή προσφέροντες: 

α) οι οποίοι τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συμβιβασμού, παύσης της δραστηριότητας ή κατά των οποίων έχει κινηθεί 
σχετική διαδικασία ή σε κάθε ανάλογη περίπτωση που απορρέει από διαδικασία της αυτής 
φύσεως προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 

β)  οι οποίοι έχουν καταδικασθεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για κάθε αδίκημα 
σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή 

γ)  οι οποίοι έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που έχει διαπιστωθεί με 
οποιοδήποτε μέσο έχουν στη διάθεσή τους οι αναθέτουσες αρχές 

δ)  οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης ή τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή των φόρων 
σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένοι ή εκείνες της 
χώρας της αναθέτουσας αρχής ή ακόμη τις διατάξεις της χώρας στην οποία πρέπει να 
εκτελεσθεί η σύμβαση 

ε)  κατά των οποίων έχει εκδοθεί απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για απάτη, δωροδοκία, 
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα που 
θίγει τα οικονομικά συμφέροντα των Κοινοτήτων 

στ) οι οποίοι, μετά τη σύναψη άλλης σύμβασης ή τη χορήγηση επιδότησης που 
χρηματοδοτήθηκαν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, διέπραξαν διαπιστωμένα σοβαρό 
παράπτωμα εκτέλεσης λόγω μη τήρησης των συμβατικών τους υποχρεώσεων. 

Επιπλέον των ανωτέρω, δεν μπορεί να ανατεθεί σύμβαση σε υποβάλλοντες προσφορά οι οποίοι, 
κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού: 

- τελούν υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων; 

- έχουν καταστεί ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκαν 
από την αναθέτουσα αρχή για την συμμετοχή τους στη σύμβαση ή δεν έχουν παράσχει αυτές τις 
πληροφορίες. 

Απαιτούμενα αποδεικτικά μέσα 

Ο υποβάλλων προσφορά προσκομίζει την υπεύθυνη δήλωση που παρατίθεται στο 
Παράρτημα D, με την οποία δηλώνει ότι δεν ισχύει κανένας από τους ανωτέρω λόγους 
αποκλεισμού. 

Σε περίπτωση που ο υποβάλλων προσφορά προταθεί για την ανάθεση του συμβολαίου ενδέχεται 
να χρειαστεί να προσκομίσει τα ακόλουθα: 

Το Cedefop θα δεχθεί, ως ικανοποιητικό αποδεικτικό μέσο για το ότι ο υποβάλλων δεν τελεί υπό 
καμία από τις καταστάσεις που περιγράφονται στα ως άνω σημεία α), β) ή ε), την προσκόμιση 
πρόσφατου αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, πρόσφατου ισοδύναμου 
έγγραφου που έχει εκδοθεί από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης 
και πιστοποιεί ότι πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις. 

Το Cedefop θα δεχθεί, ως ικανοποιητικό αποδεικτικό μέσο για το ότι ο υποβάλλων δεν τελεί υπό 
την κατάσταση που περιγράφεται στο ως άνω σημείο δ), πρόσφατο πιστοποιητικό που έχει 
εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοιου 
είδους πιστοποιητικό στην οικεία χώρα, μπορεί να υποκαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 
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ελλείψει αυτής, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αναγνωρισμένου επαγγελματικού φορέα της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης. 

Το Cedefop διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύει την κατάσταση που περιγράφεται στα σημεία γ) 
και στ). 

3.2 Κριτήρια επιλογής 
Ο υποβάλλων προσφορά πρέπει να προσκομίσει τεκμήρια της οικονομικής, χρηματοδοτικής, 
τεχνικής και επαγγελματικής του ικανότητας να εκτελέσει τη σύμβαση. 

Οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα 

Απαίτηση 

 Ο υποβάλλων προσφορά πρέπει να βρίσκεται σε σταθερή οικονομική κατάσταση και να 
διαθέτει την οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα να εκτελέσει τη σύμβαση. 

Ως τεκμήρια της οικονομικής και χρηματοδοτικής ικανότητας μπορούν να υποβληθούν ένα ή 
περισσότερα από τα ακόλουθα έγγραφα: 

 κατάλληλες δηλώσεις τραπεζών ή αποδεικτικό ασφάλισης έναντι επαγγελματικών 
κινδύνων· 

 ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών τουλάχιστον των δύο τελευταίων οικονομικών 
ετών που έχουν κλείσει, στην περίπτωση όπου η δημοσίευση των ισολογισμών 
προβλέπεται από το εταιρικό δίκαιο της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
παράγων· 

 δήλωση περί του συνολικού κύκλου εργασιών και του κύκλου εργασιών σε έργα, 
προμήθειες ή υπηρεσίες όπως αυτά που αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης και τα 
οποία υλοποιήθηκαν κατά χρονικό διάστημα εντασσόμενο στα τρία το πολύ τελευταία 
οικονομικά έτη. 

Σε περίπτωση που οι υποβάλλοντες αδυνατούν να προσκομίσουν τα εν λόγω έγγραφα, καλούνται 
να αιτιολογήσουν την αδυναμία προσκόμισής τους. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο υποβάλλων προσφορά πρέπει να διαθέτει την ακόλουθη τεχνική ικανότητα να εκτελέσει τη 
σύμβαση: 

Ικανότητα προμήθειας γραφικής ύλης, προμηθειών γραφείου – φωτοαντιγραφικού χαρτιού, 
φυσίγγων σκόνης τόνερ για τηλεομοιοτυπικά και εκτυπωτές και άλλων αναλωσίμων 
υπολογιστών. Απαιτείται αποδεικτικό εγγραφής στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, εφόσον 
προβλέπεται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου εδρεύει ο υποβάλλων προσφορά. 

Πέραν των ανωτέρω, ως τεκμήρια της επαγγελματικής ικανότητας του υποβάλλοντα να 
εκτελέσει την προτεινόμενη σύμβαση πρέπει να προσκομίζονται και τα ακόλουθα έγγραφα ή 
πληροφορίες: 

• λεπτομερές εταιρικό προφίλ που να καταδεικνύει την ικανότητα παροχής 
υπηρεσιών συναφών με εκείνες που περιγράφονται στην πρόσκληση· 

• κατάλογος των σημαντικότερων πελατών των τριών (3) τελευταίων ετών στους 
οποίους παρασχέθηκαν υπηρεσίες παρόμοιες σε εύρος, μέγεθος και φύση με 
εκείνες της παρούσας πρόσκλησης, και με παράθεση των ποσών, των 
ημερομηνιών και των επωνυμιών των παραληπτών, π.χ. του δημόσιου ή 
ιδιωτικού τομέα· 

• περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι υποβάλλοντες ενημερώνουν τους πελάτες 
τους για θέματα όπως η παράδοση εμπορευμάτων, οι τιμοκατάλογοι, η 
διαθεσιμότητα των ειδών (π.χ. B2B – Business to Business, δικτυακός τόπος 
κλπ.) 
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3.3 Νομική θέση 
Οι υποβάλλοντες καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο νομικής οντότητας που παρατίθεται 
στο Παράρτημα Ε και να προσκομίσουν τα έγγραφα που αναφέρονται στο έντυπο. Οι 
υποβάλλοντες πρέπει να φροντίζουν ώστε να περιλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα 
του προσώπου(-ων) που αναλαμβάνουν να υπογράψουν για λογαριασμό τους σε περίπτωση 
ανάθεσης της σύμβασης. 

4 Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό 

4.1 Συμμετοχή κοινοπραξιών 
Ομάδες προμηθευτών (ή κοινοπραξίες), ανεξάρτητα από τη νομική οντότητά τους, μπορούν να 
υποβάλλουν προσφορές υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες περί 
ανταγωνισμού. Οι ομάδες αυτές (ή κοινοπραξίες) πρέπει να ορίζουν την εταιρεία ή το πρόσωπο 
το οποίο ηγείται του έργου και επίσης να προσκομίζουν αντίγραφο του εγγράφου που 
εξουσιοδοτεί τη συγκεκριμένη εταιρεία ή πρόσωπο να υποβάλει προσφορά. 

Επιπλέον, κάθε μέλος της κοινοπραξίας πρέπει να προσκομίζει τα απαιτούμενα αποδεικτικά 
μέσα ως προς τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής που 
αφορούν την ‘τεχνική και επαγγελματική ικανότητα’, τα αποδεικτικά μέσα που προσκομίζει 
κάθε μέλος της κοινοπραξίας θα ελέγχονται προκειμένου να διαπιστώνεται ότι η κοινοπραξία 
πληροί τα κριτήρια στο σύνολό τους. 

Εφόσον ανατίθεται, η σύμβαση υπογράφεται από την εταιρεία ή το πρόσωπο που ηγείται του 
έργου και που είναι, έναντι του Cedefop, ο μόνος υπεύθυνος από τους συμβαλλόμενους για την 
εκτέλεση της σύμβασης. Προσφορές από κοινοπραξίες εταιριών ή ομάδες παροχέων υπηρεσιών, 
εργοληπτών ή προμηθευτών, πρέπει να προσδιορίζουν τον ρόλο, τα προσόντα και την εμπειρία 
του κάθε μέλους ή ομάδας. 

4.2 Υπεργολαβία/Υπεργολάβος 
Τυχόν υπεργολαβίες/υπεργολάβοι πρέπει να λαμβάνουν έγκριση από το Cedefop, είτε μέσω της 
αποδοχής της προσφοράς του υποβάλλοντος είτε, εφόσον αυτό προτείνεται από τον Ανάδοχο 
μετά την υπογραφή της σύμβασης, εγγράφως με ανταλλαγή επιστολών. Οι 
υπεργολαβίες/υπεργολάβοι θα γίνονται αποδεκτοί μόνο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο και δεν 
οδηγεί σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Εφόσον ανατίθεται, η σύμβαση υπογράφεται από τον 
υποβάλλοντα ο οποίος είναι, έναντι του Cedefop, ο μοναδικός υπεύθυνος για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Ο υποβάλλων πρέπει να δηλώνει με σαφήνεια ποιές παρτίδες του έργου θα ανατεθούν σε 
υπεργολάβους, καθώς και την ταυτότητα όλων των υπεργολάβων οι οποίοι αναλαμβάνουν μέρος 
του έργου που αντιστοιχεί σε ποσοστό υψηλότερο του 10% της αξίας του συνολικού έργου. 

Όλοι οι υπεργολάβοι πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα αποδεικτικά μέσα που απαιτούνται 
βάσει των κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής. 

Όπου δεν αναφέρονται υπεργολάβοι, το έργο θεωρείται ως εκτελούμενο απευθείας από τον 
υποβάλλοντα την προσφορά. 

5 Ανάθεση της σύμβασης 
Μόνο οι προσφορές που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής 
αξιολογούνται ως προς την ποιότητα και την τιμή. 

Για κάθε Παρτίδα της παρούσας πρόσκλησης η αξιολόγηση γίνεται με βάση τα εξής: 

5.1 Παρτίδα 1 – Ανάθεση της σύμβασης 
Η σύμβαση ανατίθεται στον υποβάλλοντα την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη 
προσφορά (αρχή της καλύτερης σχέσης ποιότητας-τιμής). 
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Η σχέση ποιότητας-τιμής υπολογίζεται για κάθε προσφορά διαιρώντας τη συνολική βαθμολογία 
για την ποιότητα (τεχνική αξία) με την τιμή (οικονομική αξία), προκειμένου να διαπιστώνεται 
ποια προσφορά είναι η πλέον συμφέρουσα. 

Για όλα τα είδη του Παραρτήματος Α που χαρακτηρίζονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, οι υποβαλλόμενες 
προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από τα σχετικά δείγματα. 

5.2 Παρτίδα 1 – Τεχνική αξιολόγηση 
Η τεχνική αξία προκύπτει από την αξιολόγηση των παρεχόμενων δειγμάτων (συνολικά 25 είδη). 

Τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης που εφαρμόζονται στην παρούσα διαδικασία διαγωνισμού 
είναι τα εξής: 

 Κριτήριο ανάθεσης 1 – Ποιότητα κατασκευής (30 βαθμοί) 

 Κριτήριο ανάθεσης 2 – Ευκολία στη χρήση (30 βαθμοί) 

 Κριτήριο ανάθεσης 3 – Βαθμός συνέπειας σε σχέση με αυτό που ορίζεται αρχικά στην 
περιγραφή κάθε είδους (35 βαθμοί) 

 Υποβληθέν σχέδιο παράδοσης και χρονοδιάγραμμα σε σχέση με αυτό που ζητούνταν 
αρχικά (βλ. παράγραφο 1.2) (5 βαθμοί) 

Οι προσφορές που συγκεντρώνουν λιγότερους από 65 βαθμούς (σε σύνολο 100) ως προς τα 
τεχνικά κριτήρια δεν θεωρούνται αποδεκτές και συνεπώς δεν αξιολογούνται ως προς την 
αντίστοιχη οικονομική τους πρόταση. 

5.3 Παρτίδα 1 – Οικονομική αξιολόγηση 
Μόνο οι προσφορές που συγκεντρώνουν 65 και άνω βαθμούς (σε σύνολο 100) ως προς τα 
τεχνικά κριτήρια αξιολογούνται και ως προς το οικονομικό τους σκέλος. Η αξιολόγηση γίνεται 
με βάση την προτεινόμενη τιμή. 

Η οικονομική αξία προκύπτει σύμφωνα με τις οριζόμενες τιμές που προσφέρει ο υποβάλλων την 
προσφορά στο εκτιμώμενο ετήσιο οικονομικό σενάριο (για ποσότητες βλ. Παράρτημα A). 

Όπου στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αναφέρεται ανώτατο όριο προϋπολογισμού, τυχόν 
προσφορές με οικονομικές προτάσεις που υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο θα απορρίπτονται. 

5.4 Παρτίδα 2 – Αξιολόγηση και ανάθεση της σύμβασης 
Η σύμβαση ανατίθεται στον υποβάλλοντα την προσφορά που συνιστά την οικονομικότερη λύση 
(αρχή της χαμηλότερης τιμής). 

Η οικονομική αξία προκύπτει σύμφωνα με τις οριζόμενες τιμές που προσφέρει ο υποβάλλων την 
προσφορά στο εκτιμώμενο ετήσιο οικονομικό σενάριο (για ποσότητες βλ. Παράρτημα A). 

5.5 Παρτίδα 3 – Αξιολόγηση και ανάθεση της σύμβασης 
Η σύμβαση ανατίθεται στον υποβάλλοντα την προσφορά που συνιστά την οικονομικότερη λύση 
(αρχή της χαμηλότερης τιμής). 

Η οικονομική αξία προκύπτει σύμφωνα με τις οριζόμενες τιμές που προσφέρει ο υποβάλλων την 
προσφορά στο εκτιμώμενο ετήσιο οικονομικό σενάριο (για ποσότητες βλ. Παράρτημα A). 

5.6 Οικονομική πρόταση 
Η οικονομική πρόταση πρέπει να αναφέρει το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση όλων των 
δραστηριοτήτων που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α. Οι 
υποβάλλοντες προσφορά πρέπει να παρέχουν λεπτομερή ανάλυση της προτεινόμενης τιμής. 
Πέραν της στήλης που αφορά το ετήσιο σενάριο που έχει ήδη αναφερθεί, οι υποβάλλοντες 
προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνουν με τις αντίστοιχες τιμές ολόκληρο τον πίνακα 
του Παραρτήματος Α. Το συγκεκριμένο οικονομικό σενάριο βασίζεται στις αγορές 
προηγούμενων ετών και αποτελεί απλώς μια εκτίμηση για την ανάθεση της σύμβασης χωρίς να 
είναι δεσμευτικό για το Cedefop. 
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Πληροφορίες σχετικά με τις τιμές  

 Οι προτεινόμενες τιμές πρέπει να είναι σταθερές και να μη μπορούν να αναθεωρηθούν 
για τα δύο πρώτα χρόνια ισχύος της σύμβασης. Από τον τρίτο χρόνο και μετά οι τιμές 
μπορούν να αναθεωρούνται όπως ορίζεται στο σχέδιο σύμβασης. 

 Ο κατάλογος προϊόντων που προτείνει ο ανάδοχος μπορεί να αλλάξει μετά από τον 
πρώτο χρόνο για λόγους αντικατάστασης ενός συγκεκριμένου είδους από νεώτερο 
μοντέλο και με ισοδύναμη χρήση ή απόδοση. Οποιαδήποτε αλλαγή στον κατάλογο 
προϊόντων πρέπει να γνωστοποιείται προηγουμένως στο Cedefop και πρέπει να 
συμφωνείται και από τους δύο συμβαλλόμενους πριν από την εφαρμογή της. 
Οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση ή προσθήκη, εάν συνοδεύεται από αλλαγή στην τιμή 
του προτεινόμενου είδους, δεν πρέπει να υπερβαίνει το σχετικό ποσοστό που αναφέρεται 
στη σύμβαση-πλαίσιο. 

 Οι τιμές δίνονται σε ευρώ και περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες. 

 Βάσει των άρθρων 3 και 4 του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το Cedefop απαλλάσσεται από κάθε είδους επιβαρύνσεις, 
φόρους και τέλη, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). 
Συνεπώς στον υπολογισμό των προτεινόμενων τιμών δεν μπορούν να περιλαμβάνονται 
τέτοιου είδους επιβαρύνσεις. Το ποσό του ΦΠΑ πρέπει να αναφέρεται χωριστά, βλ. 
σημείο 5.6. 

6 Πληροφορίες για την παρουσίαση και το περιεχόμενο των 
προσφορών 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι υποβάλλοντες να παρουσιάζουν τις προσφορές τους με τη σωστή 
μορφή και να προσκομίζουν όλα τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση των 
προσφορών από την επιτροπή αξιολόγησης. Οι υποβάλλοντες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
οδηγίες που παρατίθενται στην επιστολή της πρόσκλησης για τον παρόντα διαγωνισμό. 

Λεπτομέρειες για τα απαιτούμενα έγγραφα δίνονται επίσης στη συνέχεια. 

6.1 Φάκελος A – Δικαιολογητικά 
Ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο των εξής δικαιολογητικών: 

 κατάλογος ελέγχου που δίνεται στο Παράρτημα G 

 δήλωση περί κριτηρίων αποκλεισμού όπως απαιτείται στο σημείο 3.1 και σύμφωνα με το 
πρότυπο εγγράφου που παρατίθεται στο Παράρτημα D 

 έγγραφα που αφορούν τα κριτήρια επιλογής όπως απαιτείται στο σημείο 3.2 

 έντυπο νομικής οντότητας όπως απαιτείται στο σημείο 3.3 και παρατίθεται στο 
Παράρτημα Ε 

 βεβαίωση με το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα του προσώπου(-ων) που 
εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν τη σύμβαση 

 έντυπο χρηματοπιστωτικών στοιχείων όπως παρατίθεται στο Παράρτημα F 

6.2 Φάκελος B – Τεχνική πρόταση 
Ένα υπογεγραμμένο μη συρραμμένο πρωτότυπο αντίτυπο και τέσσερα συρραμμένα αντίγραφα 
των ακόλουθων εγγράφων: 

 τεχνική πρόταση με όλες τις πληροφορίες που ζητούνται στο Παράρτημα Α 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών περί υπεργολαβίας όπως απαιτείται στο σημείο 
4.2. 

 κατάλληλη συσκευασία που περιέχει όλα τα απαιτούμενα δείγματα για την αξιολόγηση 
της Παρτίδας 1 (βλ. παράγραφο 2.3) πρέπει επίσης να σημαίνεται ως φάκελος Β. 
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6.3 Φάκελος C – Οικονομική πρόταση 
Ένα υπογεγραμμένο μη συρραμμένο πρωτότυπο αντίτυπο και τέσσερα συρραμμένα αντίγραφα 
των ακόλουθων εγγράφων: 

 οικονομική πρόταση με όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το σημείο 
5.6. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A  

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΠΑΡΤΙΔΑ 
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1. ΠΑΡΤΙΔΑ -1: Γραφική ύλη και προμήθειες γραφείου 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα για 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
(π.χ. τεμάχιο, κιβώτιο) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ     

L1-1 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

Στυλό Διαρκείας, διάφορα χρώματα 
Bic ή ισοδύναμο 

1000    

L1-2 Στυλό Διαρκείας με λαστιχένια λαβή, διάφορα 
χρώματα 
Bic ή ισοδύναμο 

    

L1-3 Μαρκαδοράκι 0,4 mm 
STABILO 88 ή ισοδύναμο 

    

L1-4 Στυλό Gel με λαστιχένια λαβή, 0,7 mm 
Pilot G-2 ή ισοδύναμο 

    

L1-5  
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

Μαύρο Μολύβι HB 
Staedtler ή ισοδύναμο 

250    

L1-6 Μαύρο Μολύβι ΗΒ με γόμα 
Staedtler ή ισοδύναμο 

    

L1-7 Μηχανικό Μολύβι σχεδίου 0,5 mm (κατά 
προτίμηση μεταλλικό) 

    

L1-8 Ανταλλακτικά για το παραπάνω μηχανικό μολύβι     

L1-9 Μόνιμος Μαρκαδόρος ψιλού πάχους 
Staedler F ή ισοδύναμο 

    

L1-10 Μόνιμος Μαρκαδόρος μεσαίου πάχους 
Staedler M ή ισοδύναμο 

    

L1-11  
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

Γόμα Λευκή σχεδίου 
Rotring ή ισοδύναμο 

150    

L1-12 Μεταλλική Ξύστρα διπλή 
Staedtler ή ισοδύναμο 

    

L1-13  
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

Μαρκαδόρος Υπογράμμισης, διάφορα χρώματα 
Stabilo ή ισοδύναμο 

600    

L1-14  
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

Μαρκαδόρος Υπογράμμισης υγρής μελάνης, 
διάφορα χρώματα 
Stabilo Luminator ή ισοδύναμο 

400    

L1-15  
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

Διορθωτική Ταινία μίας χρήσης, 4,2 mm x 6 
μέτρα 

200    

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ     

L1-16 Χαρτοκόπτης     

L1-17  
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

Ψαλίδια με ελάχιστο μήκος 20 cm 25    
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα για 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
(π.χ. τεμάχιο, κιβώτιο) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

L1-18 Πλαστικός διάφανος χάρακας 30 cm     

L1-19  
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

Διακορευτής/Διατρητικό, 18 φύλλων με οδηγό 
Leitz 5008 ή ισοδύναμο 

20    

L1-20 Διακορευτής/Διατρητικό, 60 φύλλων με οδηγό 
Leitz 5180 ή ισοδύναμο 

    

L1-21 Φορητό Συρραπτικό, 20-30 φύλλων, μεγέθους 64 
Leitz ή ισοδύναμο 

    

L1-22 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

Φορητό Συρραπτικό, 20-40 φύλλων, μεγέθους 
24/6 
Leitz ή ισοδύναμο 

30    

L1-23 Συρραπτικό Γραφείου, μεγέθους 24/6 
Leitz ή ισοδύναμο 

    

L1-24 Συνδετήρες συρραπτικού Νο 24/6     

L1-25 Συνδετήρες συρραπτικού Νο 64     

L1-26 Αποσυρραπτικό χειρός     

L1-27 Αποσυρραπτικό τανάλια     

L1-28 Συνδετήρες Νο 2     

L1-29 Συνδετήρες Νο 3     

L1-30 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

Συνδετήρες Νο 4 300    

L1-31 Συνδετήρες Νο 5     

L1-32 Συνδετήρες Νο 6 ή μεγαλύτεροι     

L1-33 Κόλλα ρευστή 8 γραμμαρίων     

L1-34 Κόλλα stick 8 γραμμαρίων     

L1-35  
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

Βάση κολλητικής ταινίας γραφείου 15    

L1-36  
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

Κολλητική ταινία, λευκή ματ, 19 mm 
Scotch Tape 3M 810 ή ισοδύναμο 

200    

L1-37  
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

Ταινία συσκευασίας 5cm 
3M ή Leitz ή ισοδύναμο 

60    
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα για 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
(π.χ. τεμάχιο, κιβώτιο) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

L1-38 Κοπίδι με πάχος λεπίδας 0,9 χιλ,  
κατά προτίμηση μεταλλικό 

    

L1-39 Κοπίδι με πάχος λεπίδας 1,8 mm, 
κατά προτίμηση μεταλλικό 

    

L1-40 Ανταλλακτικές λεπίδες για κοπίδι 0,9 mm     

L1-41 Ανταλλακτικές λεπίδες για κοπίδι 1,8 mm     

L1-42 Μεταλλικά κλιπ εγγράφων     

L1-43 Μεταλλική θήκη ταμπόν Νο2     

L1-44 Μελάνη για ταμπόν     

 ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ     

L1-45 Πλαστικό σπιράλ 4,5 mm 
Unibind ή ισοδύναμο 

    

L1-46 Πλαστικό σπιράλ 6 mm 
Unibind ή ισοδύναμο 

    

L1-47 Πλαστικό σπιράλ 8 mm 
Unibind ή ισοδύναμο 

    

L1-48 Πλαστικό σπιράλ 9,5 mm 
Unibind ή ισοδύναμο 

    

L1-49 Πλαστικό σπιράλ 12,5 mm 
Unibind ή ισοδύναμο 

     

L1-50 Πλαστικό σπιράλ 15,5 mm 
Unibind ή ισοδύναμο 

    

L1-51 Πλαστικό σπιράλ 20 mm 
Unibind ή ισοδύναμο 

    

L1-52 Πλαστικό σπιράλ 25 mm 
Unibind ή ισοδύναμο 

    

L1-53 Πλαστικό σπιράλ 28 mm 
Unibind ή ισοδύναμο 

    

L1-54 Θερμοκολλητικά εξώφυλλα 2 mm 
Unibind ή ισοδύναμο 

    

L1-55 Θερμοκολλητικά εξώφυλλα 3 mm 
Unibind ή ισοδύναμο 

    

L1-56 Θερμοκολλητικά εξώφυλλα 4 mm 
Unibind ή ισοδύναμο 

    

L1-57 Θερμοκολλητικά εξώφυλλα 6 mm 
Unibind ή ισοδύναμο 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα για 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
(π.χ. τεμάχιο, κιβώτιο) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

L1-58 Θερμοκολλητικά εξώφυλλα 9 mm 
Unibind ή ισοδύναμο 

    

L1-59 Θερμοκολλητικά εξώφυλλα 12 mm 
Unibind ή ισοδύναμο 

    

L1-60 Θερμοκολλητικά εξώφυλλα 15 mm 
Unibind ή ισοδύναμο 

    

L1-61 Θερμοκολλητικά εξώφυλλα 18 mm 
Unibind ή ισοδύναμο 

    

L1-62 Θερμοκολλητικά εξώφυλλα 21 mm 
Unibind ή ισοδύναμο 

    

L1-63 Θερμοκολλητικά εξώφυλλα 24 mm 
Unibind ή ισοδύναμο 

    

L1-64 Θερμοκολλητικά εξώφυλλα 27 mm 
Unibind ή ισοδύναμο 

    

L1-65 Θερμοκολλητικά εξώφυλλα 30 mm 
Unibind ή ισοδύναμο 

    

L1-66 Θερμοκολλητικά εξώφυλλα 36 mm 
Unibind ή ισοδύναμο 

    

L1-67 Πλαστική Ράχη Βιβλιοδεσίας No 1 
Unibind ή ισοδύναμο 

    

L1-68 Πλαστική Ράχη Βιβλιοδεσίας No 3 
Unibind ή ισοδύναμο 

    

L1-69 Πλαστική Ράχη Βιβλιοδεσίας No 5 
Unibind ή ισοδύναμο 

    

L1-70 Πλαστική Ράχη Βιβλιοδεσίας No 7 
Unibind ή ισοδύναμο 

    

L1-71 Πλαστική Ράχη Βιβλιοδεσίας No 9 
Unibind ή ισοδύναμο 

    

L1-72 Πλαστική Ράχη Βιβλιοδεσίας No 12 
Unibind ή ισοδύναμο 

    

L1-73 Χαρτόνι βιβλιοδεσίας A4     

L1-74 Διαφάνεια βιβλιοδεσίας A4     

L1-75 Ματ Διαφάνεια βιβλιοδεσίας A4     

L1-76 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ     

L1-77 Φάκελος Εγγράφων τύπου «Μανίλα» με αφτιά     

L1-78 Ντοσιέ Α4 με τουλάχιστον 20 διαφανείς θήκες     
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα για 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
(π.χ. τεμάχιο, κιβώτιο) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

L1-79 Ντοσιέ/Δίφυλλο Πλαστικό Α4 με έλασμα     

L1-80 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

Κουτί αρχειοθέτησης με λάστιχο, πλάτος ράχης  
3 cm 

150    

L1-81 Κουτί αρχειοθέτησης με λάστιχο, πλάτος ράχης  
5 cm 

    

L1-82 Κουτί αρχειοθέτησης με λάστιχο, πλάτος ράχης  
8 cm 

    

L1-83 Κουτί αρχειοθέτησης με λάστιχο, πλάτος ράχης  
11 cm 

    

L1-84 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

Διαφανή δίφυλλα Τύπου L 
Leitz 4100 ή ισοδύναμο 

25000    

L1-85 Διαφανείς θήκες Α4, πάχους 55 micron 
Leitz 4744 ή ισοδύναμο 

    

L1-86  
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

Διαφανείς θήκες Α4, πάχους 85 micron 
Leitz 4744 ή ισοδύναμο 

15000    

L1-87 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

Πλαστική θήκη περιοδικών 500    

L1-88 Θήκη περιοδικών από σκληρό χαρτόνι     

L1-89 Κλασέρ εγγράφων 8-20 με σκληρό εξώφυλλο 
SKAG 8-20 ή ισοδύναμο 

    

L1-90 Κλασέρ εγγράφων 4-32 με σκληρό εξώφυλλο 
SKAG 4-32 ή ισοδύναμο 

    

L1-91 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

Κλασέρ εγγράφων 8-32 με σκληρό εξώφυλλο 
SKAG 8-32 ή ισοδύναμο 

1500    

L1-92 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

Κλασέρ εγγράφων με μαλακό εξώφυλλο 2000    

L1-93 Χαρτόκουτα για αρχειοθέτηση Κλασέρ 4-32     

L1-94 Χαρτόκουτα για αρχειοθέτηση Κλασέρ 8-32     

L1-95 Πλαστικά Διαχωριστικά 1-5 
Leitz ή ισοδύναμο 

    

L1-96 Πλαστικά Διαχωριστικά 1-10 
Leitz ή ισοδύναμο 

    

L1-97 Πλαστικά Διαχωριστικά 1-12 
Leitz ή ισοδύναμο 

    

L1-98 Πλαστικά Διαχωριστικά 1-20 
Leitz ή ισοδύναμο 

    

L1-99 Πλαστικά Διαχωριστικά 1-31 
Leitz ή ισοδύναμο 
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 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα για 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
(π.χ. τεμάχιο, κιβώτιο) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

L1-100 Πλαστικά διαχωριστικά a-z 
Leitz ή ισοδύναμο 

    

L1-101 Κρεμαστοί φάκελοι 
Leitz 6515 ή ισοδύναμο 

    

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ και ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ     

L1-102 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

Κίτρινα Αυτοκόλλητα σημειώσεων 
3Μ Post-It ή ισοδύναμο 

300    

L1-103 Σελιδοδείκτες 
3M Post-It ή ισοδύναμο 

    

L1-104 Μπλοκ για πίνακα σεμιναρίων (50 φύλλων)     

L1-105 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

Λευκές ετικέτες Α4 κατάλληλες για εκτυπωτές 
Laser, Νο 12 

50    

L1-106 Λευκές ετικέτες Α4 κατάλληλες για εκτυπωτές 
Laser, Νο 36 

    

L1-107  
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

Μπλοκ σημειώσεων ριγέ, σπιράλ, Α4, 
τουλάχιστον 100 φύλλων 

300    

L1-108 Μπλοκ σημειώσεων ριγέ, σπιράλ, Α5, 
τουλάχιστον 100 φύλλων 

    

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

L1-109 Βιβλία υπογραφών, 10 φύλλων 
Leitz 5701 ή ισοδύναμο 

    

L1-110 Βιβλία υπογραφών, 20 φύλλων 
Leitz 5700 ή ισοδύναμο 

    

L1-111 Ετικέτες ονόματος με κλιπ και/ή παραμάνα, 
μεγέθους 56 x 90 mm 

    

L1-112 Καλάθι αχρήστων (18 λίτρων)     

L1-113 Αυτοκόλλητος Πίνακας ανακοινώσεων 46 εκ x 58 
εκ 
3M ή ισοδύναμο 

     

L1-114 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

Δίσκος γραφείου (Θήκη 
εισερχομένων/εξερχόμενων εγγράφων) 
Leitz 5227 ή ισοδύναμο 

30    

L1-115 Μεταλλικός βιβλιοστάτης     

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  
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2. ΠΑΡΤΙΔΑ -2 Φωτοαντιγραφικό χαρτί 
 

# ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα για 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

L2-1 Φωτοαντιγραφικό χαρτί μεγέθους Α4, 80 
γραμμαρίων 
Multicopy ή ισοδύναμο 

3200 πακέτα των 500 σελίδων   

L2-2 Φωτοαντιγραφικό χαρτί μεγέθους Α3, 80 
γραμμαρίων 
Multicopy ή ισοδύναμο 

100 πακέτα των 500 σελίδων   

L2-3 Υψηλής ποιότητας χαρτί για έγχρωμους 
εκτυπωτές Laser, μεγέθους A4, 80 
γραμμαρίων 

50 πακέτα των 500 σελίδων   

L2-4 Έγχρωμο φωτοαντιγραφικό χαρτί (διάφορα 
χρώματα), μεγέθους A4, 80 γραμμαρίων 

100 πακέτα των 500 σελίδων   

L2-5 Ανακυκλωμένο φωτοαντιγραφικό χαρτί, 
μεγέθους A4, 80 γραμμαρίων 

200 πακέτα των 500 σελίδων   

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  
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3. ΠΑΡΤΙΔΑ -3: Φύσιγγες σκόνης τόνερ για τηλεομοιοτυπικά και εκτυπωτές και 
άλλα αναλώσιμα υπολογιστών 
 

# ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα για 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 Φύσιγγες ψεκασμού μελάνης Hewlett Packard   

L3-1 DeskJet 840, 940 (Black C6615de) 5  

L3-2 DeskJet 840 (Colour C6625de) 5  

L3-3 DeskJet 940 (Colour C6678de) 5  

L3-4 DeskJet 930, Photosmart P1000 (Black C51645a) 10  

L3-5 DeskJet 930, Photosmart P1000 (Colour C6578d) 10  

L3-6 DeskJet 5652 (Black C6656A) 20  

L3-7 DeskJet 5652 (Colour C6657A) 20  

 Φύσιγγες σκόνης τόνερ Hewlett Packard και βοηθητικά   

L3-8 LaserJet 1300 (Q2613A) 20  

L3-9 LaserJet 2100 (C4096A) 5  

L3-10 LaserJet 2300 (Q2610A) 10  

L3-11 LaserJet 2420 (Q6511X) 25  

L3-12 LaserJet 4050 (C4127X) 5  

L3-13 LaserJet 4100 (C8061X) 10  

L3-14 LaserJet 4200 (Q1338A) 10  

L3-15 LaserJet 4350 (Q5942X) 45  

L3-16 LaserJet 4345X (Toner Q5945A) 45  

L3-17 LaserJet 4345X (Stapler Q8091A)   

L3-18 Colour LaserJet 4600 (Black C9720A) 12  

L3-19 Colour LaserJet 4600 (Cyan C9721A) 12  

L3-20 Colour LaserJet 4600 (Magenta C9723A) 12  

L3-21 Colour LaserJet 4600 (Yellow C9722A) 12  

L3-22 Colour LaserJet 4600 (Image Transfer C9724A)   

L3-23 Colour LaserJet 4600 (Image Fuser C9726A)   

L3-24 LaserJet 5100 (C4129X) 6  

L3-25 LaserJet 8150 (C4182X) 20  

 Άλλοι έγχρωμοι εκτυπωτές Laser   

L3-26 Canon CP660 (Black)   

L3-27 Canon CP660 (Magenta, Yellow, Cyan)   

L3-28 XEROX 7700DN Toner Cartridge 
(High Capacity Black, 016-1947-00) 

10  
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L3-29 XEROX 7700DN Toner Cartridge 
(High Capacity Cyan, 016-1944-00) 

10  

# ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα για 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

L3-30 XEROX 7700DN Toner Cartridges 
(High Capacity Magenta, 016-1945-00) 

10  

L3-31 XEROX 7700DN Toner Cartridges 
(High Capacity Yellow, 016-1946-00) 

10  

L3-32 XEROX 7700DN Print Cartridges 
(set of 4 cartridges, 016-1883-00) 

10  

L3-33 XEROX 7700DN Waste Cartridge 
(016-1891-00) 

15  

L3-34 XEROX 7700DN Fuser 
(016-1888-00) 

  

L3-35 XEROX 7700DN Transfer Roller 
(016-1890-00) 

  

L3-36 XEROX 7700DN Accumulator Belt  
(016-1889-00) 

  

L3-37 XEROX 7700DN Belt Cleaner Assembly 
(116-1094-00) 

  

 Φύσιγγες σκόνης τόνερ για τηλεομοιοτυπικά   

L3-38 Canon L240, L250, L295 (Black Toner FX3) 6  

L3-39 Canon L1000 (Black Toner FX6) 6  

L3-40 Canon EP-27 6  

 Αναλώσιμα φωτοαντιγραφικών μηχανών   

L3-41 Canon GP300/400 Series Toner (1389A003[AA]) 15  

L3-42 Canon GP300/400 Series Staple-L1 (F24-7790-000) 5  

 Μέσα αποθήκευσης   

L3-43 CD Εγγραφής 700MB (x100) 
Verbatim, TDK, Creation ή ισοδύναμο 

1000  

L3-44 DVD Εγγραφής ταχύτητας 16x certified (+R) (x100) 
Verbatim, TDK, Creation, Sony ή ισοδύναμο 

500  

L3-45 DVD Εγγραφής διπλής στρώσης ταχύτητας 4x certified 
Verbatim ή ισοδύναμο 

150  

L3-46 DVD Επανεγγραφής ταχύτητας τουλάχιστον 4x 
Verbatim, TDK, Creation, Sony ή ισοδύναμο 

50  

L3-47 Πλαστικές θήκες για CD/DVD 1000  

L3-48 Φάκελοι για CD/DVD 500  

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ C 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ D  

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος .....................................................................…………………… 
δηλώνω δια του παρόντος ότι ούτε εγώ ούτε η εταιρεία: 

(επωνυμία εταιρείας)....................................................................................................................... 

την οποία εκπροσωπώ, τελούμε σε κάποια από τις καταστάσεις που αναφέρονται ακολούθως: 
 
(α) οι οποίοι τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συμβιβασμού, παύσης της δραστηριότητας ή κατά των οποίων έχει κινηθεί 
σχετική διαδικασία ή σε κάθε ανάλογη περίπτωση που απορρέει από διαδικασία της αυτής 
φύσεως προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 

β)  οι οποίοι έχουν καταδικασθεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για κάθε αδίκημα 
σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή 

γ)  οι οποίοι έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που έχει διαπιστωθεί με 
οποιοδήποτε μέσο έχουν στη διάθεσή τους οι αναθέτουσες αρχές 

δ)  οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης ή τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή των φόρων 
σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένοι ή εκείνες της 
χώρας της αναθέτουσας αρχής ή ακόμη τις διατάξεις της χώρας στην οποία πρέπει να 
εκτελεσθεί η σύμβαση 

ε)  κατά των οποίων έχει εκδοθεί απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για απάτη, δωροδοκία, 
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα που 
θίγει τα οικονομικά συμφέροντα των Κοινοτήτων 

στ) οι οποίοι, μετά τη σύναψη άλλης σύμβασης ή τη χορήγηση επιδότησης που 
χρηματοδοτήθηκαν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, διέπραξαν διαπιστωμένα σοβαρό 
παράπτωμα εκτέλεσης λόγω μη τήρησης των συμβατικών τους υποχρεώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος κατανοώ ότι δεν μπορεί να ανατεθεί σύμβαση εάν κατά τη διαδικασία 
του διαγωνισμού το ως άνω άτομο/εταιρεία/οργανισμός: 

- τελούν υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων; 

- έχουν καταστεί ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκαν 
από την αναθέτουσα αρχή για την συμμετοχή τους στη σύμβαση ή δεν έχουν παράσχει αυτές τις 
πληροφορίες. 

 
 
 

Υπογραφή: 
        Ημερομηνία: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E 

ΕΝΤΥΠΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ 

 

 

(διατίθεται προς τηλεφόρτωση, ανάλογα με την εθνικότητα και τη νομική οντότητα του 
υποβάλλοντος την προσφορά, από τον ακόλουθο δικτυακό τόπο) 

http://europa.eu.int/comm/budget/execution/legal_entities_en.htm
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ F 

ΕΝΤΥΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
 
 

(διατίθεται προς τηλεφόρτωση, ανάλογα με την εθνικότητα του υποβάλλοντος την προσφορά, από 
τον ακόλουθο δικτυακό τόπο) 

http://europa.eu.int/comm/budget/execution/ftiers_en.htm
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ G 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Ο κατάλογος ελέγχου πρέπει να χρησιμοποιείται προκειμένου να διασφαλίζεται ότι έχουν 
προσκομιστεί όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού και με τον προβλεπόμενο τρόπο. Ο παρών 
κατάλογος ελέγχου πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά σας. 
Διαγραμμίστε με  τα αντίστοιχα τετραγωνίδια 
 
Υποχρεωτικά έγγραφα που 
περιλαμβάνονται στην προσφορά 

Σχετική 
παράγραφος 

Περιλαμ-
βάνεται 

Εάν το έγγραφο δεν 
προσκομίζεται, παρακαλώ 
προσδιορίστε τους λόγους 

Ο φάκελος ‘A’ περιέχει 
ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο 
των: 

 Ναι Όχι 
 

Παρών κατάλογος ελέγχου     

Δήλωση περί κριτηρίων 
αποκλεισμού  
(εάν συντρέχει περίπτωση, και 
κοινοπραξιών και υπεργολάβων) 

3.1, 4.1 & 4.2   

 

Έγγραφα σχετικά με κριτήρια 
επιλογής 
(εάν συντρέχει περίπτωση, και 
κοινοπραξιών και υπεργολάβων) 

3.2 , 4.1 & 4.2   

 

Έντυπο νομικής οντότητας 3.3    

Ονο/νυμο και ιδιότητα του 
προσώπου(-ων) που αναλαμβάνουν 
να υπογράψουν τη σύμβαση 

3.3   
 

Έντυπο χρηματοπιστωτικών 
στοιχείων 6.1    

Ο φάκελος ‘Β’ περιέχει     

ένα πρωτότυπο και τέσσερα 
αντίγραφα των:      

Τεχνική πρόταση Παράρτημα A    

Δέμα δειγμάτων μόνο για Lot 1 2.3    

Ο φάκελος ‘C’ περιέχει     

ένα πρωτότυπο και τέσσερα 
αντίγραφα των:     

Οικονομική πρόταση 5.6 και 
Παράρτημα. A    

Πρέπει επίσης να διασφαλίζετε ότι: 

 η προσφορά σας συντάσσεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 αμφότερες η τεχνική και οικονομική πρόταση της προσφοράς υπογράφονται από τον 
υποβάλλοντα ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. 

 η προσφορά σας είναι απολύτως ευανάγνωστη ώστε να αποφεύγονται τυχόν αμφισημίες. 

 η προσφορά σας υποβάλλεται σύμφωνα με το σύστημα των φακέλων, όπως ορίζεται στο σημείο 3 
της πρόσκλησης 

 ο εξωτερικός φάκελος φέρει τις πληροφορίες που ορίζονται στο σημείο 3 της πρόσκλησης. 
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