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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μηχανής εκτύπωσης εντύπων για τις ανάγκε ς της Γ.Γ.Π.Σ.
Το Υπουργείο Οικονομικών προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την προμήθεια μηχανής
εκτύπωσης εντύπων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρο υσα ο ικονομική π ροσφορά βάσει τιμής.
Α. Προϋπολογισμός
Η προϋπολογισθείσα αξία της υλοποίησης του έργου (μηχάνημα συν αναλώσιμα 500.000 εκτυπώσεων) ανέρχεται σε είκοσι
τέσσερεις χιλιάδες οκτακόσια Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (24.800,00€), Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν
τον Τακτικό Προ ϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, Φορέας 23-150 ΚΑ Ε 1729 για το οικονομικό έτος 2018. Κριτήριο
αξιολόγησης θα είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάση την τιμή, καλύπτοντας ό λες τις παρακάτω απαιτήσεις

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Α/Α Τεχνικές προδιαγραφές και
πρόσθετες πληροφορίες για την
υποβολή των προσφορών
Όσον
αφορά
στους
προσφερόμενους εκτυπωτές, στην
πρόταση του οικονομικού φορέα
πρέπει να αναδεικνύονται και να
τεκμηριώνονται τα παρακάτω.
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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1.1 Αριθμός τεμαχίων
1.2 Τύπος Εκτυπωτή : παραγωγής
(PRODUCTION)
1.3 Οι απαντήσεις στις τεχνικές
προδιαγραφές να είναι σαφώς
διατυπωμένες, να αναφέρεται
πάντα ο κατασκευαστής και το
μοντέλο των προσφερόμενων
ειδών. Σε κάθε απάντηση του
οικονομικού φορέα να υπάρχει
και
παραπομπή
της,
το
συγκεκριμένο χαρακτηριστικό να
έχει εντοπισθεί στα επίσημα
φυλλάδια του οικονομικού φορέα,
να έχει υπογραμμισθεί και να
αναγράφεται ο αριθμός του
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τεχνικού χαρακτηριστικού των
προδιαγραφών που αναφέρεται.
ΠΡΟΣΟΧΗ η περιγραφή των
υλικών
γίνεται βάση των
τεχνικών
φυλλαδίων
του
κατασκευαστή.
Αν
κάποιο
χαρακτηριστικό δεν αναφέρεται
στα τεχνικά
φυλλάδια
να
επισημαίνεται
με
σχετική
βεβαίωση κατασκευαστή.
Να
προσκομίζεται
σχετική
ΝΑΙ
βεβαίωση του κατασκευαστικού
οίκου ότι ο προσφερόμενος τύπος
εκτυπωτή είναι καινούριος και
αχρησιμοποίητος και διέπεται από
τους
ισχύοντες
κανόνες
εργονομίας και ασφάλειας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης το
προσφερόμενο μοντέλο
θα
πρέπει να είναι το πιο πρόσφατο
της κατηγορίας τους
και το
προσφερόμενα λογισμικά στην
τελευταία έκδοση τους με όλες τις
άδειες χρήσης που απαιτούνται.
Να συνοδεύεται από όλα τα
πρωτότυπα εγχειρίδια χρήσης
(manuals),
τις
πρωτότυπες
δισκέτες ή CD (drivers &
software) καθώς και όλα τα
απαραίτητα καλώδια.
Να είναι σύστημα αυτόματο,
ΝΑΙ
ηλεκτρονικό,
συμπαγές
(compact), σύγχρονο, λειτουργικό
και εύχρηστο
ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Εκτυπωτής ασπρόμαυρος (Black
ΝΑΙ
& White)
Ο προσφερόμενος εκτυπωτής να
ΝΑΙ
συνοδεύεται από στάνταρ τελικό
επεξεργαστή
(finisher)
χωρητικότητας τουλάχιστον 2000
σελίδων με δυνατότητα συρραφής
Ελάχιστη ανάλυση εκτύπωσης
1200Χ1200
dpi
ΧαρτίΑ3, Α4,Α5
ΝΑΙ
Χωρητικότητα
τροφοδοσίας 2000 φύλλα
χαρτιού
Ταχύτητα εκτύπωσης ελάχιστη
90
(σελίδες Α4 ανά λεπτό)
σελίδες/Α4
Να αναφέρεται η χωρητικότητα
ΝΑΙ
μνήμης συσκευής καθώς και του
σκληρού δίσκου
Να
αναφερθεί
ο
χρόνος
ΝΑΙ
παραγωγής πρώτου αντίγραφου
Μηνιαία παραγωγή εκτύπωσης
ΝΑΙ
( Monthly Print Volume) ≥
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1.000.000
Να αναφέρονται τα πιστοποιητικά
ασφάλειας
Να αναφέρονται οι τύποι αρχείων
εκτύπωσης που υποστηρίζονται
(όπως π.χ. PDF κ.λ.π.)
Να αναφέρεται η εκτιμούμενη
διάρκεια χρήσης αναλωσίμων ανά
εκτυπωμένη σελίδα
Εγγύηση – Υποστήριξη
Το σύστημα να συνοδεύεται από
φυλλάδια ή εγχειρίδια για όλα τα
μέρη του συστήματος καθώς και
φυλλάδιο χρήσης και τεχνικών
στην Ελληνική.
Το σύστημα πρέπει να παραδοθεί
πλήρες
και
έτοιμο
προς
λειτουργία.
Ο οικονομικός φορέας να διαθέτει
οργανωμένο service με άριστα
εκπαιδευμένο προσωπικό που
αποδεδειγμένα έχει εκπαιδευτεί
από τον κατασκευαστή του
συστήματος για την εγκατάσταση,
εκπαίδευση και επισκευή του
συστήματος.
Ο χρόνος ανταπόκρισης σε
περίπτωση βλάβης να είναι μέχρι
την επόμενη εργάσιμη ημέρα από
την αναγγελία.
Ο προμηθευτής βεβαιωμένα να
διαθέτει ανταλλακτικά για μια
επταετία τουλάχιστον.
Εκπαίδευση δύο τουλάχιστον
στελεχών στο χώρο εγκατάστασης
της ΓΓΠΣ.
Ο οικονομικός φορέας κα
καταθέσει
τιμοκατάλογο
αναλωσίμων υλικών .
Η εταιρεία προμήθειας και
τεχνικής υποστήριξης να έχει
αποδεδειγμένη
εμπειρία
και
λειτουργία τουλάχιστον 10 χρόνια
στον κλάδο των εκτυπωτικών
μηχανών στην Ελλάδα.
Να διαθέτει ικανή εμπειρία και
γνώσεις στη λειτουργία και
υποστήριξη
παρόμοιων
εγκαταστάσεων.
Τεχνική
υποστήριξη
και
αναλώσιμα για τουλάχιστον επτά
(7) έτη συμπεριλαμβανομένης της
εγγύησης καλής λειτουργίας
Χρόνος παράδοσης
Περίοδος εγγύησης
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≥ 1 μήνα
≥ 1 έτος

ΥΠΗΡΕΣ ΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣ ΗΣ -Σ ΥΝΤΗΡΗΣ ΗΣ
Ο οικονομικός φορέας είναι υποχρεωμένος, να παρέχει υπηρεσίες κατασταλτικής και προληπτικής συντήρησης του
εκτυπωτικο ύ συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών στον τόπο που είναι εγκατεστημένος, για την π ερίοδο εγγύησης .
Ο οικονομικός φορέας πρέπ ει να αναφέρει στην π ροσφορά το υ, πλήρες σχέδιο συντήρησης, στο οποίο να φαίνεται:




Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται η π ροληπτική συντήρηση.
Τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία θα πραγματοποιείται η συντήρηση.
Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται η επανορθωτική συντήρηση.

Οι π ροσφέροντες υποχρεο ύνται να προσκομίσο υν πλήρη κατάλογο των ανταλλακτικών και των αναλωσίμων των συστημάτω ν,
στον οποίο θα αναφέρεται ο <<χρόνος ζωής>> των προσφερομένων μερών (π.χ. τρείς μήνες, αλλαγή κάθε 100.000 εκτυπώσεις
κ.λπ.). Με την π ροσφορά θα πρέπει να κατατεθεί και τιμοκατάλογος αναλώσιμων υλικών.
Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να έχει αποθέματα όλων των ανταλλακτικών και των αναλωσίμων του
εκτυπωτικο ύ μηχανήματος, στις αποθήκες του στην Ελλάδα.
Ο οικονομικός φορέας μέσα στην οικονομική του προσφορά για την προμήθεια το υ μηχανήματος θα πρέπει να συμπεριλάβει
τέτο ια ποσότητα τόνερ (σε τεμάχια) και όποιο άλλο αναλώσιμο απαιτηθεί, ώστε η Υπηρεσία να μπορεί να εκτυπώσει 500.000
σελίδες Α4. Η προμήθεια του μηχανήματος και των αναλωσίμων μέχρι τις 500.000 εκτυπώσεις δεν θα υπερβεί τον
προϋπολογισμό του έργου (20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ ).
Για την ανάδειξη της μειοδότριας εταιρείας θ α ληφθεί υπόψη το κόστος προμήθειας του μηχανήματος (ΣΥΝΟΛΟ Α) και το
κόστος όλων των αναλωσίμων (toner, developer, κ.λπ) (Σ ΥΝΟΛΟ Β) για 500.000 εκτυπώσεις, όπως αναφέρεται παραπάνω.
VI. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έκδοση σχετικού παραστατικού πληρωμής και πρωτο κόλλου παραλαβής
από την αρμόδια Επ ιτροπή παραλαβής .
IX. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣ ΗΣ
Σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Γ. Κατάθεση προσφορών
 Οι προσφορές αποστέλλονται ή κατατίθενται σε κλειστό σφ ραγισμένο φάκελο έως και την 20 /07/2018, ημέρα Παρασκευή και
ώρα Ελλάδος 3:00 μ.μ., στο πρωτό κολλο της Δ/νσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών, Πειραιώς & Κολωνού 2,
Αθήνα. Οι π ροσφορές θα φέρο υν τα κάτωθι στο ιχεία :
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝ ΗΣ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ ΕΝ ΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝ ΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ.»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ : ……../………./2018
 Προσφορές που πρωτο κολλούνται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπό ψη.
 Κατά την υποβολή τους οι προσφορές θα συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής για την πρωτοκόλλησή τους.
 Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύο υν και δεσμεύουν το υς προσφέροντες για δύο (2) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την
επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών.
Η. Κρατήσεις
Από το καθαρό ποσό της αξίας του έργου θα παρακρατηθεί υποχρεωτικά φόρος εισοδήματος σε ποσοστό 4%, κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 64 του Ν. 4172/ 2013 (Φ ΕΚ 167/Α/2013), οι προβλεπόμενες κρατήσεις 0,06216% υπ έρ ΕΑΑΔΗΣ Υ, καθώς και η
κράτηση 0,06216% υπέρ Α ΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών).

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Αναστάσιος Βιδάλης

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α.1 ΚΟΣ ΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ
Α/Α

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΤΥΠΟ Σ

ΠΟ ΣΟ ΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ €
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΠΑ €

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ €

1

1.

ΣΥΝΟΛΟ A

Α.2 ΚΟΣ ΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣ ΙΜΩΝ
Α/Α

ΕΙΔΟ Σ/ΤΥΠΟ Σ

1.

Tone r

2.

de veloper

3.
4.
ΣΥΝΟΛΟ B

ΕΚΤYΠΩΜΕΝΕΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ Α4

ΠΟ ΣΟ ΤΗΤΑ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ €
ΤΙΜΗ
ΜΟ ΝΑΔΑΣ

500.000

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ €

