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                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ& ΙΟΝΙΟΥ                   
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
 
Ταχ. Δ/νση : N.E.O Πατρών-Αθηνών 28                         
T.K : 26441                                                                  
Πληροφορίες: Ν.Σπηλιώτη   
Τηλέφωνο: 2613 600163 
Fax : 2610 423421 
E-mail : tpdy@apd-depin.gov.gr                                                     

             Πάτρα,  24/10/2016 

 
             Αριθ.Πρωτ.:191606 
 
 
 
 
 

 
  
ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη μειοδότη με κριτήριο  
                κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών  
                μηχανημάτων, εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών  
                των υπηρεσιών της  Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι.»  

 
Η Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, 

εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις : 

1. Του Ν.2503/97 (ΦΕΚ Α107/30.5.97) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κλπ», 
ως ισχύει. 

2. Του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α΄) «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Του Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις» (Α΄247) και ειδικότερα των άρθρων 82 έως 85, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.213/2008 της Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού 
2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Κοινό Λεξιλόγιο 
Δημοσίων Συμβάσεων (CPV). 

5. Του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄), «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

7. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα  Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Του Ν.3871/2010  (ΦΕΚ 141/Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» και ειδικότερα το 
άρθρο 21 παρ. 2 «Ανάληψη υποχρεώσεων». 

9. Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο 
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία & άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαίσιο 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 -2015» και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που 
εκδόθηκαν  περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων. 

10. Του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
& Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

11. Της υπ’ αριθμ. 2/42053/0094/2002 απόφασης Υπ. Οικονομίας, με την οποία 
αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη 
σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ. 
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12. Του Ν.4270/14 (ΦΕΚ Α143/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», ως ισχύει. 

13. Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

14. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α145/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
15. Της Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αριθμό 117/2009, η οποία 

έτυχε αποδοχής από τον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης και σύμφωνα με την οποία η 
αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών δεν εφαρμόζεται στις διαγωνιστικές διαδικασίες. 

16. Του Π.Δ.139/2010 (ΦΕΚ232/Α΄) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου». 

17. Της Πράξης 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 6ης/2/2015 (ΦΕΚ 24/Α) περί αποδοχής 
παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και του άρθρου 
56 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α) περί άσκησης καθηκόντων Γενικού Γραμματέα από τον 
αρχαιότερο Γενικό Διευθυντή. 

18. Της αριθμ. ΓΓ15650/1253/01-03-2011 (ΦΕΚ480/Β΄) απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα στον προϊστάμενο της Γενικής 
Διεύθυνσης και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου». 

19. Τις υπ’ αριθ. 182109/17-10-2016 (ΑΔΑ : ΩΖΩΥΟΡ1Φ-ΑΤΥ, ΑΔΑΜ : 16REQ005283574) και 
182097/17-10-2016 (ΑΔΑ : 7ΝΠΕΟΡ1Φ-30Ω, ΑΔΑΜ : 16REQ005283574) αποφάσεις 
δέσμευσης πίστωσης για το ποσό των 10.000,00 και 13.500,00 ευρώ αντίστοιχα, στους Ε.Φ. 
071 και 073 & Κ.Α.Ε. 1713 για την κάλυψη της σχετικής ανάγκης. 

20. Το γεγονός ότι υπάρχει αναγκαιότητα προμήθειας φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, 
εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου. 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, 
εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. 
ως κατωτέρω : 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(σε τμχ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 

(σε ευρώ)  

 
Κ.Α.Ε 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ 1 : 
Φωτοαντιγραφικό 

μηχάνημα 
 

CPV : 30121200-5 

5 19.450,00 € 

 
1713 

 
 

Χαμηλότερη τιμή  
 

ΟΜΑΔΑ 2 : 
Εκτυπωτής 

 
CPV : 30232110-8 

7 2.800,00 

 
1713 

 
 

Χαμηλότερη τιμή  
 

ΟΜΑΔΑ 3 : 
Πολυμηχανήματα 

 
CPV : 30121410-0 

5 1.250,00 

 
1713 

 
 

Χαμηλότερη τιμή  
 

              
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 

είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (23.500,00 €) συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και 
του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε.: 1713. 
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Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει για το σύνολο (όλες τις ομάδες/ολική προσφορά) ή 
για τμήμα της προμήθειας (ορισμένες ομάδες/μερική προσφορά, αλλά για το σύνολο των ειδών ανά 
ομάδα), με βάση το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής. 
 
ΤΡΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει 
εφάπαξ εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την υπογραφή σχετικής σύμβασης, στις 
διευθύνσεις των Υπηρεσιών (όπως αυτές υποδειχθούν από την Δ/νση Οικονομικού-Τμήμα 
Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού). Για την Ομάδα 1 (φωτοαντιγραφικά μηχανήματα) οι υπηρεσίες 
που θα σταλούν βρίσκονται στην Καλαμάτα, Τρίπολη, Πάτρα, Κόρινθο και Κεφαλλονιά. 
 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η υποβολή Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί 
της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.  
 
Η παράδοση των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννοήσεως του 
προμηθευτή  με τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας για την οποία προορίζονται τα προς προμήθεια είδη 
σε εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε χώρο που θα του υποδειχθεί από την Υπηρεσία,  με φροντίδα 
και δαπάνη του προμηθευτή.  

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : Η εξόφληση του αναδόχου στο 100% της συμβατικής 
αξίας θα γίνει με τη διαβίβαση των απαραίτητων δικαιολογητικών, την επιβολή των νομίμων 
κρατήσεων καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από το αρμόδιο όργανο που 
διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή βάσει των διατάξεων που το διέπουν.  

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις καθώς και τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος 
σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013. 

Διευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κράτηση 0,10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας 
χωρίς το ΦΠΑ σύμφωνα με το Ν.4013/2011 υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ 204/Α’ /15.09.2011) 
κατά την πρώτη πληρωμή. 

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 
200 του Ν.4412/2016. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαραίνει τον φορέα. 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 
 
 

ΟΜΑΔΑ 1 : Προμήθεια πέντε (5) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Έγχρωμο Πολυλειτουργικό Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα, 
Εκτυπωτής και Scanner 

ΝΑΙ  

Ταχύτητα εκτύπωσης/ αντιγραφής >=25 σελ. Α4 ανά λεπτό  ΝΑΙ  

Μέγεθος αντιγράφου έως Α3. ΝΑΙ  

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση αντιγράφων. ΝΑΙ  
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Τροφοδοσία χαρτιού αντιγραφής: να διαθέτει τουλάχιστον δύο 
(2) εμπρόσθιους δίσκους τροφοδοσίας χαρτιού, με 
χωρητικότητα 500 φύλλων Α4 ο ένας και 500 φύλλων Α3 ο 
άλλος  

ΝΑΙ  

Βοηθητικός δίσκος (ByPass), χωρητικότητας 50 φύλλων 
τουλάχιστον, πλήρως ρυθμιζόμενος για μεγέθη Α4 και Α3 

ΝΑΙ  

Ζοοm σμίκρυνση / μεγέθυνση 50 – 200%. ΝΑΙ  

Αυτόματη προσαρμογή-ρύθμιση σκουρότητας ΝΑΙ  

Αυτόματος Τροφοδότης Εγγράφων Διπλής Όψης και 
αυτόματος αναστροφέας αντιγράφων διπλής όψης. 

ΝΑΙ  

Μνήμη >=2 GB και σκληρός δίσκος >=160 GB. ΝΑΙ  

Ανάλυση εκτύπωσης >=600x600 dpi (φωτοαντιγραφή), 
>=1200x1200 dpi (εκτύπωση)  

ΝΑΙ  

Ανάλυση σάρωσης >=1200x1200, μορφή σάρωσης PDF / 
JPEG 

ΝΑΙ  

Σύνδεση USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX ΝΑΙ  

Οθόνη επαφής με μηνύματα στην Ελληνική γλώσσα ΝΑΙ  

Να έχει μέγιστη μηνιαία παραγωγική ικανότητα 30.000 
φωτοαντιγράφων τουλάχιστον, η οποία θα βεβαιώνεται από 
τον κατασκευαστικό οίκο ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό του στην 
Ελλάδα 

ΝΑΙ  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει το κόστος αναλωσίμων 
(*) (εκτός του φωτοαντιγραφικού χαρτιού) και τη συντήρηση(**) 
για ένα (1) έτος ή για τα 100.000 πρώτα αντίγραφα με μέγιστη 
χρήση 90% μαύρο-10% έγχρωμο (όποια περίπτωση εκ των 
δύο προηγηθεί)  
(*)ως αναλώσιμα  θεωρούνται όλα τα απαραίτητα υλικά για την 
άρτια λειτουργία του μηχανήματος όπως toner, developer, 
τύμπανο ή CRU, rollers  κ.λ.π.) 
(**) Η συντήρηση-επισκευή θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και από εξουσιοδοτημένο 
συνεργάτη. 

ΝΑΙ  

Το Πολυλειτουργικό Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα θα έχει 
εγγύηση κατασκευαστή 3 ετών 

ΝΑΙ  

 
 

ΟΜΑΔΑ 2 : Προμήθεια επτά (7) εκτυπωτών 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Να αναφερθεί το Μοντέλο ΝΑΙ  

Να αναφερθεί ο κατασκευαστής ΝΑΙ  

Τεχνολογία εκτύπωσης: Μονόχρωμος Laser ΝΑΙ  

Εκτύπωση πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρης)   < 8 sec  

Ταχύτητα εκτύπωσης (ppm)  40  

Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)  1200x1200  

Μνήμη (ΜΒ):   

Προσφερόμενη  256  

Μέγιστη  640  
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Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης  
(Duplex Printing) 

NAI  

Sheet feeder (σελίδες)  500  

Μέγεθος χαρτιού: letter, legal, A4 ΝΑΙ  

Γλώσσα:    

 Postscript Level 3 
 PCL-6 

ΝΑΙ  

 PCL-5e ΝΑΙ  

 Άλλη προσφερόμενη   

Αριθμός σελίδων ανά:   

 Μήνα (Duty Cycle)  50.000  

   

Interface επικοινωνίας:   

 USB ΝΑΙ  

 Ethernet (TCP/IP) NAI  

Θα παραδοθεί και ένα σετ εκτύπωσης (toner cartridge) με κάθε 
εκτυπωτή, επιπλέον του αρχικού 

ΝΑΙ  

Εγγύηση καλής λειτουργίας >=  2 έτη ΝΑΙ  

 
 

ΟΜΑΔΑ 3 : Προμήθεια πέντε (5) πολυμηχανημάτων 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Λειτουργίες: Εκτυπωτής-Σαρωτής-Αντιγραφικό-Fax ΝΑΙ  

Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μονόχρωμο Laser ΝΑΙ  

Αυτόματος Τροφοδότης ΝΑΙ  

Συνδεσιμότητα: Ethernet , USB ΝΑΙ  

Γλώσσα: PCL 5e , PCL 6 , Postscript3 ΝΑΙ  

Μνήμη>=256 MB ΝΑΙ  

Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης >= 25 σελ. Α4 ανά λεπτό ΝΑΙ  

Εκτύπωση πρώτης σελίδας <= 10 δευτερόλεπτα ΝΑΙ  

Ανάλυση εκτύπωσης >=600x600 dpi ΝΑΙ  

Αριθμός σελίδων ανά μήνα >= 30.000 σελίδες ΝΑΙ  

Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης ΝΑΙ  

Ανάλυση αντιγραφής >= 600x600 dpi ΝΑΙ  

Ταχύτητα αντιγραφής >= 10 σελ. Α4 ανά λεπτό ΝΑΙ  

Ανάλυση Fax >= 300x300 dpi ΝΑΙ  

Ταχύτητα αποστολής σελίδας >= 33.6 Kbps ΝΑΙ  

Τύπος σαρωτή: Αυτόματος  (Επίπεδος και ADF) ΝΑΙ  

Ανάλυση σάρωσης >=600x600 dpi ΝΑΙ  
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Mορφή σάρωσης: PDF , JPEG ΝΑΙ  

Ταχύτητα σάρωσης >= 10 σελ. Α4 ανά λεπτό ΝΑΙ  

Τύπος οθόνης: LCD οθόνη ΝΑΙ  

Μέγιστο μέγεθος χαρτιού έως Α4 ΝΑΙ  

Τροφοδοσία χαρτιού >= 250 σελίδες  ΝΑΙ  

Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη >= 40 σελίδες ΝΑΙ  

Παροχή ενός (1) set αναλωσίμων (μελανιών, toner, κτλ), 
επιπλέον του αρχικού   

ΝΑΙ 
 

Εγγύηση καλής λειτουργίας >=  2 έτη ΝΑΙ  

 
ΛΟΙΠΟΙ  ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

1) Στον εξωτερικό φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφεται σε εμφανές σημείο η 
ομάδα για την οποία κατατίθεται η προσφορά [Ομάδα 1 για κατάθεση προσφοράς μόνο για 
φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, Ομάδα 2 για κατάθεση προσφοράς μόνο για εκτυπωτές, Ομάδα 3 
για κατάθεση προσφοράς μόνο για πολυμηχανήματα και Ομάδες 1,2,3 για το σύνολο των 
προαναφερόμενων προς προμήθεια ειδών]. 
 
2) Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει Υπεύθυνη Δήλωση που θα αναφέρει ότι ο 
προσφέρων : 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Οι προσφορές να συνοδεύονται με έγγραφες βεβαιώσεις του 
προμηθευτή και του κατασκευαστικού οίκου ή του νόμιμου 
αντιπροσώπου του στην Ελλάδα, ότι ο εξοπλισμός είναι 
καινούργιος και αχρησιμοποίητος και δεν περιέχει εξαρτήματα 
που προέρχονται από άλλο μοντέλο (ανακατασκευή) 

ΝΑΙ  

Τα εργοστάσια κατασκευής και η επιχειρηματική μονάδα 
συναρμολόγησης και διανομής (η οποία φέρει την υποχρέωση 
εξασφάλισης εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και αναλωσίμων 
υλικών) του προσφερόμενου εξοπλισμού και λογισμικού να 
διαθέτουν την πιστοποίηση ISO 9001:2008 

ΝΑΙ 

 

Να υπάρχει πιστοποίηση CE για την αποδοτική χρήση ηλεκτρικής 
ενέργειας, το θόρυβο, τα κατάλοιπα, τον ιονισμό, την εκπομπή 
επικίνδυνων ακτινοβολιών και τα υλικά κατασκευής τυμπάνου 

ΝΑΙ 
 

Να λειτουργούν με ρεύμα 230V/50Hz χωρίς ανάγκη ειδικής 
εγκατάστασης  

ΝΑΙ 
 

Να διαθέτουν σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν 
λειτουργεί 

ΝΑΙ 
 

Να συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από εγχειρίδια 
εγκατάστασης και λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα 

ΝΑΙ 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν υπάλληλο της 
Υπηρεσίας κατά την εγκατάσταση του μηχανήματος για το 
χειρισμό, τις παρεχόμενες δυνατότητες, την άρση δυσλειτουργιών 
όπως και την αντικατάσταση αναλωσίμων 

ΝΑΙ 

 

Όλα τα  προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι σύγχρονης 
τεχνολογίας, να υπάρχει ανακοίνωση κυκλοφορίας τους 
τελευταίους 12 μήνες πριν την ημερομηνία κατάθεσης 
προσφοράς και να μην υπάρχει ανακοίνωση αντικατάστασης ή 
απόσυρσης του μοντέλου. 

ΝΑΙ 
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α)Δεν τελεί σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού συμβιβασμού. 
β)Δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του 
δραστηριότητας. 
γ)Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως 
προς τις υποχρεώσεις του. 
δ)Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου 
τομέα. 
ε)Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας 
έλαβε γνώση και την αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 
 
3) Η προσφορά απαράβατα θα πρέπει να αναφέρει τα τεχνικά χαρακτηριστικά με την σειρά που 
αναγράφονται ανωτέρω. Η μη κατάθεση φύλλου συμμόρφωσης συνεπάγεται τον αποκλεισμό του 
διαγωνιζόμενου. 

 
4) Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ (χωρίς και 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), για κάθε Ομάδα χωριστά και σύμφωνα με το συνημμένο 
υπόδειγμα. Στην προϋπολογισθείσα δαπάνη περιλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς, 
συναρμολόγησης και εγκατάστασης των προμηθευόμενων ειδών. 
 
Όσοι επιθυμούν δύνανται να υποβάλλουν ή να αποστείλουν κλειστές προσφορές, το αργότερο μέχρι 
την 04-11-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28, Πάτρα 26441,  2ος όροφος, 
Δ/νση Οικονομικού - Γραμματεία. 
 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες, 
ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής τους, δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται από την 
Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. 
Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. 
Μεταξύ ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου 
συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.  
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης, ματαίωσης ή και επαναπροκήρυξης της διαδικασίας 
χωρίς να αποκτά κανένα δικαίωμα οιοσδήποτε των μειοδοτών στην περίπτωση απορρίψεως της 
προσφοράς του.  
 
Στο φάκελο προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα : 
«Προσφορά για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, 
εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε. & Ι.» 
ΟΜΑΔΑ 1 ή ΟΜΑΔΑ 2 ή ΟΜΑΔΑ 3 ή ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3 
 
Τα στοιχεία του υποψηφίου : 
(πλήρης επωνυμία υποψηφίου, Δ/νση, αριθμός τηλεφώνου,fax και email) 
 
Αποδέκτης : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Ν.Ε.Ο. - Δ/νση 
Οικονομικού, Πατρών-Αθηνών 28, Πάτρα 26441, 2ος όροφος- Γραμματεία Δ/νσης Οικονομικού -  
Υπόψη Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών. 
 
Η παρούσα θα αναρτηθεί και θα είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.apd-depin.gov.gr 
(ενότητα Εφημερίδα της Υπηρεσίας —› Προμήθειες-Προκηρύξεις-Συμβάσεις), στο δικτυακό τόπο 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» κάνοντας αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑ καθώς και στον ιστότοπο του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-
procurement.gov.gr στην κατηγορία Προκηρύξεις κάνοντας αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑΜ.  
 
                                                                                                    Ε.Γ.Γ. 
                                        Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού  
                                                                                         της Α.Δ. Π.Δ.Ε.&Ι. 
 
 

                                                                        Αλεξανδρόπουλος Βασίλειος 
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Πίνακας Αποδεκτών  
1.Γραφείο Γενικού Γραμματέα Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. (για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων) 
2.Γραφεία Γενικών Δ/ντών Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. 
3.Τμήματα Διοικητικού Οικονομικού στους 11 νομούς της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. (για ανάρτηση στον 
πίνακα ανακοινώσεων) 
4.Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (για ανάρτηση στο δικτυακό τόπο της Α.Δ.) 
5.Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης της υπ΄αριθ. 100083/26-07-2016 απόφασης 
 
Κοινοποίηση 
ΥΔΕ Ν. Αχαΐας  
   
Εσωτερική Διανομή 
1.Δ/νση Οικονομικού (για ανάρτηση στο πίνακα ανακοινώσεων) 
2.Τμήμα Π/Υ 
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Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς  
(επαναλαμβάνεται για όσες ομάδες υποβάλλεται προσφορά) 

 
 
 

ΠΡΟΣ :Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι.  
   Δ/νση Οικονομικού         
   Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης υλικού      
   ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28        
              264 41 Πάτρα 
 
Οικονομική Προσφορά: 

 
Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη μειοδότη με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών  μηχανημάτων, εκτυπωτών 
και πολυμηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της  Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. 
προσφέρω στην Ομάδα….., τα κάτωθι ποσά : 

 

ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 
 
 

   

  
 

Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 
  ………………/…./…./2016 
             
                                                                           Ο Προσφέρων 
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