
Σελίδα 1 από 2 

 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ  19/ 01/ 2021 

 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                              Αρ. Πρωτ.:       1049 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & 
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       ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σχετικά με τον Συνοπτικό  μειοδοτικό  διαγωνισμό, προς  

ανάδειξη  αναδόχου  ή  αναδόχων  για  την  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : 1)  ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  

ΥΛΙΚΩΝ - ΜΕΛΑΝΙΩΝ & ΤΟΝΕΡ  (ομάδα 1)  CPV : 30125120-8  & 30192110-5, 2)  

ΓΡΑΦΙΚΗΣ  ΥΛΗΣ (ομάδα 2) CPV : 30192700-8, 3)  ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ  

(ομάδα 3) CPV : 30197643-5 , Α.Μ: 345/2020, προϋπολογισμού 74.380,68 € (συμπ/νου 

Φ.Π.Α.) με Αρ. Πρ. 36824/30-12-2020   
 

Σε συνέχεια των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, σχετικά με τον ως άνω 

διαγωνισμό  σας παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις:  

 

Ερώτηση 1:  
Γίνονται δεκτά μόνο γνήσια αναλώσιμα; Στις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται μόνο τα αναγομωμένα 
αναλώσιμα ενώ ζητούνται και πιστοποιητικά ISO που παραπέμπουν σε συμβατά και ανακατασκευασμένα 
αναλώσιμα. 
Επίσης δεν αναγράφεται στη διακήρυξη ο χρόνος παράδοσης που επιθυμείτε. 

Απάντηση :   

Σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Μελέτης: «Τα αναλώσιμα που περιγράφονται στην 

ομάδα 1, θα είναι γνήσια και αμεταχείριστα προϊόντα της κατασκευάστριας εταιρείας, όχι 

αναγομωμένα, με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής. Η 

κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και 

να συμμορφώνεται ως προς το CE. (Να προσκομισθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά). Τα ανωτέρω 

θεωρούνται ουσιώδη και πιστοποιούν την ποιότητα τόσο του αναδόχου όσο και των προσφερόμενων 

αναλωσίμων.» 

Σχετικά με τον χρόνο παράδοσης, στο άρθρο 1.3 της διακήρυξης αναφέρεται: «Η διάρκεια της 

σύμβασης ορίζεται μέχρι εξάντλησης των προς προμήθεια ειδών.». Αναλυτικότερα σχετικά με τους 

ειδικούς όρους εκτέλεσης της προμήθειας αναφέρονται στο κεφάλαιο 6 της διακήρυξης.  

 

Ερώτηση 2:  
Στην ομάδα 2 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ στους Α/Α 18,19,23,34,35,79,81,82,83,89,90 θέλετε τις συγκεκριμένες μάρκες 
ή ισοδύναμα; 
Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς ζητάτε : άδεια της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Ποια άδεια 
εννοείτε; 

Απάντηση :   

Στον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού για την ομάδα 2 της Μελέτης φαίνονται ξεκάθαρα τα 

συγκεκριμένα προϊόντα που ζητούνται.   

Σύμφωνα με το άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν υποψήφιοι που έχουν ως 

αντικείμενο εργασιών την κατασκευή, εμπορία και διακίνηση: 1) αναλωσίμων υλικών – μελανιών 
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και τόνερ για τους Η/Υ , τους εκτυπωτές και τα φωτοτυπικά μηχανήματα, 2) γραφικής ύλης και 3) 

φωτοτυπικού χαρτιού. Η άδεια της συγκεκριμένης δραστηριότητας, που απαιτείται με την τεχνική 

προσφορά αφορά επίσημο έγγραφο (π.χ. έναρξη) που τεκμηριώνει την παραπάνω απαίτηση. Ο 

προσωρινός ανάδοχος εξάλλου στα δικαιολογητικά μειοδότη (κατακύρωσης) προσκομίζει 

βεβαίωση επιμελητηρίου και εκτύπωση από το taxisnet που τεκμηριώνουν επίσης το σχετικό της 

δραστηριότητας του με το αντικείμενο της προμήθειας.  

 

Ερώτηση 3:  
Στο είδος με α/α ζητάτε τιμή για στυλό διάρκειας bic cristal, οrange κουτί 50τ, αρχικά το οrange με το 
cristal είναι διαφορετικό στυλό και έχει διαφορετική τιμή και επίσης εδώ ζητάτε original bic ή τύπου διότι 
ο νόμος 4412/16 δεν δίνει αυτήν τη δυνατότητα ούτε σε εσάς ούτε σε εμάς τους προσφέροντες να σας 
προσφέρουμε συγκεκριμένη μάρκα. 
Επίσης το ίδιο ερώτημα θα ήθελα να σας κάνω όσον αφορά και άλλα είδη που δεν γράφεται τύπου π.χ. 
νο34 κόλλα ρευστή μάρκας uhu αλλά και σε άλλα είδη θα σας προσφέρουμε τιμές για original προϊόντα ή 
<<τύπου>> αυτών, διότι όπως σας ανέφερα και παραπάνω όπου συμμετείχαμε σε άλλους 
διαγωνισμούς δεν μπορούσαμε να προσφέρουμε συγκεκριμένες μάρκες. 

Απάντηση :   

Για το είδος με Α/Α 18 αναφερόμαστε στο orange. 

Στον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού για την ομάδα 2 της Μελέτης φαίνονται ξεκάθαρα τα 

συγκεκριμένα προϊόντα που ζητούνται. Είναι στην ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής ο 

προσδιορισμός των προς προμήθεια ειδών και αυτό εκφράζεται με σαφήνεια στην παραπάνω 

μελέτη ανά προϊόν. Σε άλλα ζητείται συγκεκριμένη μάρκα και σε άλλα ζητείται τύπος αυτών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Η Διευθύντρια  

 

 

 

                                                                                          Δήμητρα Τριβέλλα  

 


