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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανάθεση προμήθειας δεκαπέντε (15)
καταστροφέων εγγράφων για τις ανάγκες του Υπουργείου Οικονομικών»
Το Υπουργείο Οικονομικών προτίθεται να αναθέσει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
την προμήθεια δεκαπέντε (15) καταστροφέων εγγράφων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα οικονομική προσφορά, βάσει τιμής.
Α) Προϋπολογισμός
Η προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων πεντακοσίων
ευρώ (5.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό
Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών στον Ειδικό Φορέα 23 110 – και ΚΑΕ 1713 για το
οικονομικό έτος 2018.
Β) Τεχνικές προδιαγραφές

Τύπος κοπής
Μέγεθος λωρίδας
κοπής
Άνοιγμα κοπής
Επίπεδο
ασφαλείας
Κοπή πολλών
σελίδων μαζί
Χωρητικότητα
κάδου σε litr.
Εγγύηση μηχανής
Εγγύηση
μαχαιριών

Cross cut
Staples, Credit Cards, Paper Clips, CDs,
≤ (4 x 38) mm
≥ 230 mm
≥3
≥ 16
≥ 25 Litre
Τουλάχιστον δύο (2) χρόνια
Τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια

1

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Τα μηχάνημα θα συνοδεύεται κατά την παράδοση του από μπουκάλι/α λαδιού για τη λίπανση των
λεπίδων (εφόσον απαιτείται για τη διατήρηση της συσκευής σε καλή κατάσταση) συνολικής
χωρητικότητας τουλάχιστον 300ml.
ΕΓΓΥΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας δύο 2 ετών (24 μηνών) τουλάχιστον για τη συσκευή και
πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον για τον κύλινδρο κοπής, από την οριστική παραλαβή τους από την
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Υπουργείου Οικονομικών, με την υποχρέωση του προμηθευτή
να αντικαθιστά τα φθειρόμενα εξαρτήματα, μέρη, παρελκόμενα, λόγω κακής κατασκευής.
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, εάν εμφανισθεί η ίδια βλάβη τρεις φορές (δεν νοούνται εκείνες που
οφείλονται στον κακό χειρισμό της συσκευής), η συσκευή θα επιστρέφεται στον προμηθευτή με την
υποχρέωση αντικαταστάσεώς της με άλλη καινούργια ιδίων χαρακτηριστικών τουλάχιστον. Σε
περίπτωση αδυναμίας αντικατάστασης αυτής, εντός μηνός από τη σχετική ειδοποίηση της
Υπηρεσίας, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει στο Υπουργείο Οικονομικών, τη
συμβατική αξία της συσκευής και των παρελκομένων της.
Να παρέχεται τεχνική εξυπηρέτηση - συντήρηση με άρτια οργανωμένο συνεργείο καθώς και
ανταλλακτικά και παρελκόμενα, για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή τους.
Σε περίπτωση αποστολής του υλικού στο εξωτερικό λόγω αδυναμίας επισκευής του από την
εταιρεία, τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν αποκλειστικά την προμηθεύτρια εταιρεία.
Να ικανοποιούνται οι αιτήσεις χορήγησης ανταλλακτικών και παρελκομένων αν τούτο ζητηθεί από
την Υπηρεσία (μέγιστος χρόνος 30 ημέρες από τη ζήτησή τους).
Ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης των βλαβών θα είναι δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες από τη
σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να αντικαταστήσει τη
συσκευή άμεσα μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας με άλλη τουλάχιστον του ιδίου ή ίσων
δυνατοτήτων τύπου, μέχρι την επισκευή της. Για τη μέχρι τότε πιθανή χρήση της συσκευής που
επιστρέφεται, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, δεν καταβάλλεται στον προμηθευτή κανένα
απολύτως τίμημα.
Γ) Κατάθεση προσφορών
Οι προσφορές αποστέλλονται ή κατατίθενται σε κλειστό φάκελο έως και την 27/11/2018, ημέρα
Τρίτη και ώρα Ελλάδος 14:00 μ.μ., στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού
και Υποδομών στο κτίριο επί της οδού Πειραιώς και Κολωνού 2, τ.κ.: 104 37, Αθήνα. Οι
προσφορές θα φέρουν τα κάτωθι στοιχεία:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 27/11/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα Ελλάδος 14:00 μ.μ.

 Οι προσφορές που πρωτοκολλούνται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν
λαμβάνονται υπόψη
 Κατά την υποβολή τους οι προσφορές θα συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για την
πρωτοκόλληση τους.
 Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για δύο (2) μήνες
που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών.
Δ) Σύνταξη προσφορών
Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο της προμήθειας και σύμφωνες με τους όρους των
τεχνικών προδιαγραφών οριζόμενες στην παράγραφο Β΄
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Ε) Δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν με την προσφορά τους:
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου του Δ.Σ. της εταιρείας
β) Ασφαλιστική ενημερότητα
γ) Φορολογική ενημερότητα
ΣΤ) Φάκελος προσφορών
Στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο Ε΄ Δικαιολογητικά
Συμμετοχής, η τεχνική και οικονομική προσφορά των υποψηφίων.
Ζ) ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΟΥ
Η παράδοση θα γίνει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της
Απόφασης Ανάθεσης στον ανάδοχο.
Ως τόπος παράδοσης του υλικού ορίζεται η έδρα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων (Χανδρή 1 & Θεσ/νίκης, Μοσχάτο).
Το υπό προμήθεια είδος θα συνοδεύεται από όλα τα παρελκόμενά του που είναι αναγκαία για την
ομαλή λειτουργία του, από το τεχνικό φυλλάδιο οδηγιών χρήσης (manual) στην Ελληνική γλώσσα.
Κατά την παράδοση θα επιδειχθούν όλες οι λειτουργίες της συσκευής με κάθε δυνατή λεπτομέρεια
και χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας.
Κατά την παραλαβή να διενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι: α) Μακροσκοπικός έλεγχος προς
διαπίστωση τυχόν παραμορφώσεων, κακώσεων του επιμελημένου της κατασκευής, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της προδιαγραφής, της πληρότητας των τεχνικών όρων της σύμβασης καθώς και της
πληρότητας από πλευράς εξαρτημάτων και του καινούργιου του υλικού. β) Πρακτική δοκιμασία
(λειτουργικός έλεγχος), προς διαπίστωση του κανονικού της λειτουργίας.
Η) Πληρωμή
Η πληρωμή της αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την παράδοση των καταστροφέων εγγράφων
και την υπογραφή του αντίστοιχου πρωτόκολλού παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή
παραλαβής και εφόσον προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην Δ/νση
Οικονομικής Διαχείρισης.
Θ) Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ανέρχονται σε ποσοστό 0,06216%
(δηλαδή 0,06% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία επιβαρύνεται
με τέλος χαρτοσήμου 3% και επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%) και για την Α.Ε.Π.Π. 0,06216%
(δηλαδή 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π., η οποία επιβαρύνεται με τέλος χαρτοσήμου 3% και επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%) καθώς και σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%. Οι κρατήσεις
γίνονται πάνω στην καθαρή αξία πλην Φ.Π.Α. και βαρύνουν τον ανάδοχο

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ
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