
 
 

 
 
 

Θέµα: Παροχή ∆ιευκρινίσεων σχετικά µε τον διαγωνισµό για την προµήθεια αναλωσίµων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών για την κάλυψη των αναγκών της ΕΥΑΘ ΑΕ, 

για ένα έτος 

Σχετ. : α) Επιστολή της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕ µε αρ. πρωτ. ΕΥΑΘ ΑΕ 34576/16-11-2018  

            β) Επιστολή της εταιρείας ΑΚΤΙΒ ΑΕ µε αρ. πρωτ. ΕΥΑΘ ΑΕ 35040/19-11-2018 

 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω επιστολών µε τις οποίες οι εταιρείες ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕ και ΑΚΤΙΒ ΑΕ 

ζητούν διευκρινίσεις σχετικά µε το διαγωνισµό του θέµατος, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. 

35040/21-11-2018 έγγραφό της, η ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης & Οργάνωσης, παραθέτει τα εξής:  

«1. Στο ερώτηµα "Η προσφορά πρέπει να περιλαµβάνει το σύνολο των ζητούµενων ειδών ή 
υπάρχει δυνατότητα κατάθεσης και για µέρος αυτών" η απάντηση είναι ότι η προσφορά πρέπει 
να περιλαµβάνει το σύνολο των ζητούµενων ειδών και δεν υπάρχει δυνατότητα κατάθεσης και 
για µέρος αυτών. 

2. Στο ερώτηµα "Όσον αφορά το χρόνο παράδοσης των υλικών, ο οποίος ορίζεται σε 2 
εργάσιµες ηµέρες, παρακαλώ ενηµερώστε µας αν σε περίπτωση µη διαθεσιµότητας κάποιου 
υλικού, υπάρχει η δυνατότητα παράτασής του, κατόπιν ενηµέρωσής µας", η απάντηση είναι ότι 
δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασης του ορισµένου ορίου. Ο ανάδοχος µπορεί να διατηρεί 
αρχείο διαθεσιµότητας και να δρα εγκαίρως σε ανάλογες περιπτώσεις. 

Επίσης σχετικά µε το διευκρινιστικό ερώτηµα µε αρ. πρωτ. 35040/19-11-2018 ως προς τις 
ανακρίβειες ορισµένων κωδικών αναλωσίµων σε σχέση µε τους αντίστοιχους αναλυτικούς 
κωδικούς τους στη διακήρυξη, απαντούµε µε τους παρακάτω πίνακες: 

CANON INK 
   

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
Αναλυτικός 

Κωδικός 
ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΕ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 

8 0621B024[AA]  ∆ιευκρίνιση αναλυτικού κωδικού 
∆ιόρθωση αναλυτικού κωδικού σε 

0621Β001 

8 0622B024[AA] ∆ιευκρίνιση αναλυτικού κωδικού 
∆ιόρθωση αναλυτικού κωδικού σε 

0622Β001 

    

 

  

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε 

∆/νση Οικονοµικών 
Τµήµα Προµηθειών, ∆.Υ. 
& Αποθηκών 
Πληρ.  Σπ. Πετρόπουλος 
Τηλ.  2310 966967 
Fax  2310 283117 
E-mail  promithies@eyath.gr   
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            Κάθε ενδιαφερόµενο 



 
 

    HP INK 
   

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
Αναλυτικός 

Κωδικός ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

21XL C9351ACE ∆ιευκρίνιση αναλυτικού κωδικού 
∆ιόρθωση αναλυτικού κωδικού σε 

C9351CE 

58 C6658AE 
∆ιευκρίνιση αναλυτικού κωδικού λόγω 
κατάργησης κωδικού C6658AE από HP 

Εφόσον ο κωδικός έχει 
καταργηθεί και ο υποψήφιος 

ανάδοχος δεν µπορεί να 
συµπεριλάβει στην προσφορά του 

το αναλώσιµο µε το 
συγκεκριµένο κωδικό, τότε 
µπορεί να συµπεριλάβει 

συµβατό, αναγοµωµένο ή 
ανακατασκευασµένο. 

78 C6578A  

∆ιευκρίνιση αναλυτικού κωδικού λόγω 
κατάργησης κωδικού C6578A από HP. 

Πρόταση εναλλακτικού του C6578D 

Σε περίπτωση έλλειψης του 
C6578A γίνεται αποδεκτός και ο 

αναλ. κωδικός C6578D 

351 CB338EE ∆ιευκρίνιση κωδικού ∆ιόρθωση κωδικού σε 351 XL 

364 XL CB317EE ∆ιευκρίνιση αναλυτικού κωδικού 
∆ιόρθωση αναλυτικού κωδικού σε 

CB322EE 

971 CN626AE  ∆ιευκρίνιση κωδικού ∆ιόρθωση κωδικού σε 971 XL 

971 CN627AE  ∆ιευκρίνιση κωδικού ∆ιόρθωση κωδικού σε 971 XL 

971 CN628AE  ∆ιευκρίνιση κωδικού ∆ιόρθωση κωδικού σε 971 XL 

    

    OKI TONER 
   

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
Αναλυτικός 

Κωδικός ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΕ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

OKI B700  EL300807  

Ο κωδικός αφορά σειρά εκτυπωτή να δοθεί το 
ακριβές µοντέλο. Αναλυτικός κωδικός δεν 
είναι σωστός. 

Εκ παραδροµής καταχωρήθηκε 
στον πίνακα, συνεπώς να 

εξαιρεθεί. 

    

    EPSON INK 
   

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
Αναλυτικός 

Κωδικός ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΕ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

33XL / 33  C13T33314012  
∆ιευκρίνιση κωδικού ποιο από τα δύο θέλετε 
να σας προσφέρουµε 33XL ή 33 ∆ιόρθωση κωδικού σε 33 

33XL / 33  C13T33314013 
∆ιευκρίνιση κωδικού ποιο από τα δύο θέλετε 
να σας προσφέρουµε 33XL ή 33 ∆ιόρθωση κωδικού σε 33 

33XL / 33  C13T33314014  
∆ιευκρίνιση κωδικού ποιο από τα δύο θέλετε 
να σας προσφέρουµε 33XL ή 33 ∆ιόρθωση κωδικού σε 33 

33XL / 33  C13T33314015  
∆ιευκρίνιση κωδικού ποιο από τα δύο θέλετε 
να σας προσφέρουµε 33XL ή 33 ∆ιόρθωση κωδικού σε 33 

33XL / 33 C13T33314016  
∆ιευκρίνιση κωδικού ποιο από τα δύο θέλετε 
να σας προσφέρουµε 33XL ή 33 ∆ιόρθωση κωδικού σε 33 

 
 

   

    



 
 

LEXMARK 
TONER 

   

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
Αναλυτικός 

Κωδικός ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΕ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

CX410  80C2HKE  80C2HKE είναι printer το P/N είναι 80C2SK0 

Ο αναλυτικός κωδικός 80C2HKE 
είναι σωστός αφορά επάρκεια 
εκτύπωσης µέχρι 4000 σελίδες.  

CX410  80C2HME  80C2HME είναι printer το P/N είναι 80C2SM0 

Ο αναλυτικός κωδικός 80C2HΜE 
είναι σωστός αφορά επάρκεια 
εκτύπωσης µέχρι 3000 σελίδες. 

». 

Επιπλέον σχετικά µε το ερώτηµα το οποίο αφορά στον ορισµό της ποινικής ρήτρας για 

την ανάδοχο εταιρεία σε περίπτωση µη τήρησης των όρων της σύµβασης, εκ παραδροµής 

αναγράφεται στην περ. 7 των Ειδικών Όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

«λαµβάνοντας υπόψη και τον κανονισµό προµηθειών της εταιρείας», ενώ το ορθό είναι 

«λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016». 

 

 

 
Εσωτερική διανοµή: 
1. Χρονολογικό αρχείο  
2. ∆/νση Οικονοµικών 

 

Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών 
 
 
 

∆ηµήτρης Αλεξανδρής 
 

 


