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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,       17-03-2015 

 
Αριθ.Πρωτ.:32422/2396 

 
 

 
 
 

 
  
ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη με κριτήριο  
                κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια τεσσάρων (4)  
                φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων στην Α.Δ.- Π.Δ.Ε.&Ι.»  

 
Η Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι. προτίθεται να προβεί στην προμήθεια τεσσάρων (4) φωτοαντιγραφικών 

μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της στο Νομό Αχαΐας, ως ακολούθως: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(σε τμχ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 

(σε ευρώ)  

 
Κ.Α.Ε 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Φωτοαντιγραφικό 
μηχάνημα 

 
CPV : 30121200-5 

4 15.000,00 € 

 
1713 

 
 

Χαμηλότερη τιμή για 
το σύνολο της 
προμήθειας 

(προμήθεια των 4 
φωτοαντιγραφικών 

μηχανημάτων) 

              
 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 
δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και του Φ.Π.Α. και 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε.: 1713 

Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της 
προμήθειας (φωτοαντιγραφικά μηχανήματα). 

 
 

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 υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η υποβολή 
Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης (εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης) 
αναγνωρισμένου πιστωτικού ή χρηματοοικονομικού ιδρύματος ή του ΤΣΜΕΔΕ, ποσού ίσου με το 
5% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
άρθρο 25 του Π.Δ.118/07 και στο Ν.4281/2014. 
 
 

15PROC002645526 2015-03-17

mailto:tpdy@apd-depin.gov.gr
ΑΔΑ: 6Λ6ΖΟΡ1Φ-8Γ8



 2 

 
 
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 : Το 100% της συμβατικής αξίας με έκδοση 
χρηματικού εντάλματος στο όνομα του προμηθευτή κατόπιν εκδόσεως πρωτοκόλλου παραλαβής 
από την αρμόδια επιτροπή. 

 
 
                                                        ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄ 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

Έγχρωμο Πολυλειτουργικό Φωτοαντιγραφικό Μηχάνημα, Εκτυπωτής ,Scanner 

και fax 
ΝΑΙ  

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

Μέγεθος αντιγράφου έως Α3. ΝΑΙ  

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση αντιγράφων. ΝΑΙ  

Τροφοδοσία χαρτιού αντιγραφής: να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) εμπρόσθιους δίσκους 
τροφοδοσίας χαρτιού, με συνολική χωρητικότητα 500 φύλλων Α4 και τουλάχιστον 150 
φύλλων Α3 ταυτόχρονα  

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), >=1200x600 dpi (εκτύπωση)  ΝΑΙ  

Ανάλυση σάρωσης >=600x600, 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 εγγύηση τριών (3) ετών  ΝΑΙ  

15PROC002645526 2015-03-17

ΑΔΑ: 6Λ6ΖΟΡ1Φ-8Γ8



 3 

ΛΟΙΠΟΙ  ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ 
 

 

 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
1) 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. 
 
2) Οι τιμές θα δίνονται ως ακολούθως : 
Τιμή μονάδος για την προμήθεια κάθε φωτοαντιγραφικού μηχανήματος και το συνολικό κόστος της 
προμήθειας (4 τμχ) των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων 
& του Φ.Π.Α.) 
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαραίνει τον φορέα. 
 
 
 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

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 λειτουργεί με ρεύμα 230V/50Hz χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης  ΝΑΙ  

Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν λειτουργεί ΝΑΙ  

Να έχει μέγιστη μηνιαία παραγωγική ικανότητα 50.000 φωτοαντιγράφων 

τουλάχιστον, η οποία θα βεβαιώνεται από τον κατασκευαστικό οίκο ή τον 

νόμιμο αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα 

ΝΑΙ 

 

Να συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από εγχειρίδια εγκατάστασης και 

λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα 
ΝΑΙ 

 

Να έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί και ως δικτυακός εκτυπωτής και scanner 

για την άμεση σύνδεσή του με Η/Υ ή δίκτυο Η/Υ χωρίς επιπλέον κόστος 
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 

 

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 (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 κ.λ.π.) 

ΝΑΙ 
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Οι τιμές προσφοράς προ Φ.Π.Α. υπόκεινται σε κρατήσεις ως εξής : 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 πληρωμή, καθώς και ο προβλεπόμενος φόρος 
εισοδήματος (4% για τα αγαθά) σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.2386/96. 

 
Όσοι επιθυμούν δύνανται να υποβάλλουν ή να αποστείλουν κλειστές προσφορές, το αργότερο 
μέχρι την 01-04-2015, ημέρα Τετάρτη 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 προτιμούνται αυτές που ορίζουν το συντομότερο χρόνο παράδοσης . 
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
παρούσας. 
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 4 φωτοαντιγραφικών 
μηχανημάτων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε.&Ι.» 
 
Τα στοιχεία του υποψηφίου : 
(πλήρης επωνυμία υποψηφίου, Δ/νση, αριθμός τηλεφώνου και fax) 
 
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 να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Α.Δ.-Π.Δ.Ε.&Ι.  http://www.apd-
depin.gov.gr στη διαδρομή : Προμήθειες, Προκηρύξεις, Συμβάσεις έργων και Υπηρεσιών στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση , καθώς και  στην ιστοσελίδα http://et.diavgeia.gov.gr 
     
 
 

                                        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.Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης της υπ΄αριθ. 80319/6927/25-6-2014 απόφασης. 
 

Κοινοποίηση 
ΥΔΕ Ν. Αχαΐας  

   
Εσωτερική Διανομή 
1.Δ/νση Οικονομικού (για ανάρτηση στο πίνακα ανακοινώσεων) 

2.Τμήμα Π/Υ 
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