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        ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 25 ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΟ ΛΕΠΤΟ 

                                                            

Ο «Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών» (ΟΑΕΕ) 

Ν.Π.Δ.Δ 

Έχοντας υπόψη: 

Α. Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 

1. Του Π.Δ 496/1974 “Περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ”. 

2. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση Δημοσιευμάτων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό 

και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

3. Του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 “Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές 

επιχειρήσεις”. 

4. Του άρθρου 8 του Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και άλλες ρυθμίσεις 

θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης». 

5. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια 

και άλλες διατάξεις». 

6. Του Ν. 2676/1999 “Περί οργανωτικής και λειτουργικής αναδιάρθρωσης των φορέων κοινωνικής 

ασφάλισης και άλλες διατάξεις”. 

7. Του Π.Δ 154/2006 «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ». 

8. Των άρθρων 101, 102, 103 της Φ/ΟΙΚ.10035/25147/4888 απόφασης του Υπουργού 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 1737/Β/2006), Κανονισμού Οικονομικής 

Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του ΟΑΕΕ. 

9. Του Π.Δ 38/2007 Αρμοδιότητες του Διοικητή και του Δ.Σ του Οργανισμού Ασφάλισης 

Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ). 

10. Του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ 318/1992 και 
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λοιπές ρυθμίσεις».  

11. Του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη». 

12. Του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, 

του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», άρθρο 64, παρ. 2. 

13. Του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν. 4046/2012, 4093/2012 και 

4127/2013», παρ. Ζ΄: « Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης 

Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές 

Συναλλαγές», υποπαράγραφος Ζ΄.14.   

14. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας- δημόσιο λογιστικό και 

άλλες διατάξεις». 

15. Του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο 

εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 

16. Του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

17. Του Π.Δ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

Β. Τις αποφάσεις: 

1. Την αριθμ. Φ10035/47219/12902/23.10.2015 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί διορισμού του Διοικητή του ΟΑΕΕ και την αριθ. 

16778/06.03.2015 απόφαση  του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων περί διορισμού του 

Διοικητικού Συμβουλίου ΟΑΕΕ. 

2. Τη με αριθμό 398 απόφαση της Συνεδρίασης 32 της 19/10/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου 

του ΟΑΕΕ (ΑΔΑ:6ΗΒΘ4691Ω3-ΣΩ9), που αναφέρεται στην έγκριση διενέργειας του εν λόγω 

Συνοπτικού Διαγωνισμού. 

18. Τη με αριθμ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ.Φ124/721/13-10-2016(ΑΔΑ:7ΔΗΚ4691Ω3-Χ7Α) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης. 

 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με τα παρακάτω κυριότερα στοιχεία: 

 

 Περιγραφή ειδών  Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, 25 

αντιγράφων/λεπτό με ένα (1) έτος δωρεάν εγγύηση 

συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης καθώς και την 

προμήθεια των αναλωσίμων τους (toner, Drum κλπ) 

όπως περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και 

στους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 

 CPV 30121200-5      &     30125120-8 

 Κριτήριο κατακύρωσης Χαμηλότερη τιμή 

 Καταληκτική Ημερομηνία και 

ώρα υποβολής Προσφορών 

 Ημερομηνία: 12/12/2016 

 μέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ 

 Ώρα: 15.00 

 

 Υποβολή Προσφορών Οι Προσφορές θα υποβληθούν μέχρι την προηγούμενη 

εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του Διαγωνισμού, στην 

Κεντρική Υπηρεσία του ΟΑΕΕ, στο Τμήμα Γραμματείας, 

επί της οδού Ακαδημίας 22. 
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 Χρόνος διενέργειας του 

Διαγωνισμού 

 Ημερομηνία: 13/12/2016 

 Ημέρα: ΤΡΙΤΗ 

 Ώρα: 10.00 

 Τόπος διενέργειας του 

Διαγωνισμού 

 Στον ημιώροφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΑΕΕ, 

επί της οδού Ακαδημίας 22. 

 Προϋπολογισθείσα δαπάνη *46.000,00* € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 Χρηματοδότηση Τακτικός Προϋπολογισμός ΟΑΕΕ (ΚΑΕ 7124 & ΚΑΕ 1731) 

 Δημοσίευση της Διακήρυξης Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στις 

ιστοσελίδες www.oaee.gr και www.eprocurement.gov.gr  

 

Η αποσφράγιση των Προσφορών θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας Συνοπτικών 

Διαγωνισμών.  

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης καθώς και με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ». 

 Γενικοί όροι συνοπτικού Διαγωνισμού………………..….. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 Είδη – Ποσότητες - Προϋπολογισμός ………...…………. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 Τεχνικές Προδιαγραφές…………………………………………  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών …………..…………… ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

 Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν  

πριν την υπογραφή της Σύμβασης………………………… ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5   

 Ειδικοί όροι Διαγωνισμού…..……………………………... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

 Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς………………………. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 

 Σχέδιο σύμβασης  …...…………………………………….. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 

Για πληροφορίες σχετικά με το Διαγωνισμό καθώς και την παραλαβή της παρούσας Διακήρυξης  οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να  απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών 

και Στέγασης & Συντήρησης, επί της οδού Σατωβριάνδου 18, Αθήνα, 5ος όροφος, τηλ. 210-

5236558. 

                                                          

 

 

                                                        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

                                                                                                       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

                                                                                               ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ και 

                                                                                               ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

 

 

                                                                                             ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/16. 

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν σε κάποια από τις 

περιπτώσεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/16. 

 

2. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Γίνονται δεκτές Προσφορές για την τιμή κτήσης μηχανήματος (συμπεριλαμβανομένου ενός 

(1) τεμαχίου toner) + τιμή τεμαχίου toner =Τ πλέον Φ.Π.Α.  

 

3. ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Εναλλακτικές Προσφορές, αντιπροσφορές και Προσφορές για μέρος της ζητούμενης 

ποσότητας της προμήθειας που ορίζει η Διακήρυξη, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες και Προσφορές που είναι αόριστες ως προς τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών. 

 

4. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 100 του Ν. 4412/16.  

Κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής και εφόσον τα χρονικά περιθώρια το επιτρέπουν, η  

αποσφράγιση του φακέλου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, των Τεχνικών Προσφορών και των 

Οικονομικών Προσφορών μπορούν να γίνουν στην ίδια συνεδρίαση και να συνταχθεί ένα Πρακτικό 

τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης των Προσφορών, είτε υπάρχει απόρριψη είτε όχι.   

 

5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Κριτήριο κατακύρωσης του Διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ στο σύνολο των 

ζητηθέντων  ειδών. 

 

6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

διατάξεις του  Ν. 4412/16. 

 

7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο Προμηθευτής, στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει Εγγύηση 

Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, συμπληρωμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα της 

Διακήρυξης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας χωρίς τον 

ΦΠΑ.  

Η Εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης. Η Εγγυητική Επιστολή 

Καλής Εκτέλεσης ισχύει μέχρι την επιστροφή της και επιστρέφεται μετά τη οριστική, ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, του συνόλου της 

προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους. 

  

 

 

 

16PROC005471805 2016-11-29

ΑΔΑ: ΩΠΣ94691Ω3-9Β1



 5 

8. ΣΥΜΒΑΣΗ 

Για την ανάθεση της προμήθειας θα υπογραφεί Σύμβαση μεταξύ του ΟΑΕΕ και του 

Προμηθευτή. 

 

9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 

127 του  Ν. 4412/16. 

 

10.  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, 25 

αντιγράφων/λεπτό καθώς και η προμήθεια των αναλωσίμων τους (toner, Drum κλπ) ορίζεται σε 

τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. 

 

11.  ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, 25 

αντιγράφων/λεπτό καθώς και την προμήθεια των αναλωσίμων τους (toner, Drum κλπ) 

παρατείνεται υπό τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 206 του Ν. 4412/16. 

 

12. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Ο Πίνακας με τα τελικά σημεία παράδοσης, εγκατάστασης και λειτουργίας των 

φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων ώστε να πραγματοποιούνται και οι υπηρεσίες συντήρησης και 

τεχνικής υποστήριξης θα δοθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης από την Υπηρεσία μας.    

 Τα αναλώσιμα (toner, Drum κλπ) θα παραδοθούν στην Αποθήκη του ΟΑΕΕ,  

Αλμυρίδος 3-5 και Κωνσταντινουπόλεως Πειραιά.  

Ο ΟΑΕΕ διατηρεί το δικαίωμα τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα να παραδοθούν, 

εγκατασταθούν και λειτουργήσουν σε  νέα Διεύθυνση που θα υποδείξει ο ΟΑΕΕ ή ο καθολικός 

διάδοχος Ε.Φ.Κ.Α.,  ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση. Η παράδοση θα γίνει με έξοδα και φροντίδα 

του Προμηθευτή. 

 

13. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 Η παραλαβή των  υπό προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων  (25 αντιγράφων/λεπτό 

με ένα (1) δωρεάν αναλώσιμο) και των αναλωσίμων (toner, drum, κλπ)  θα γίνει για τις Υπηρεσίες 

του Νομού Αττικής από την Τριμελή Επιτροπή Παραλαβών έτους 2016 που έχει οριστεί με την 

αρ.216/11/18.11.2015 απόφαση Δ.Σ του ΟΑΕΕ, με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 208, 

209 και 221 του Ν. 4412/16, η οποία υποχρεούται να συντάξει και το Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής 

αυτών μετά την υποβολή όλων των πρακτικών ,για τον ποσοτικό, ποιοτικό έλεγχο και αφού τεθούν σε 

λειτουργία, τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα. 

Η παραλαβή των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ θα 

γίνει από Επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται αντίστοιχα από το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της 

Υπηρεσίας και δύο υπαλλήλους του ΟΑΕΕ, οι οποίοι θα συντάξουν και το Πρακτικό οριστικής 

παραλαβής αυτών μετά τον ποσοτικό, ποιοτικό, έλεγχο και αφού τεθούν σε λειτουργία τα 

φωτοαντιγραφικά μηχανήματα. 

                                                         

14. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και 

αναλωσίμων επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/16.   
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15. ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Ο Προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά 

του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΟΑΕΕ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, για τους λόγους που ορίζονται αναλυτικά 

στις διατάξεις του  άρθρου 203 του Ν. 4412/16. 

 

16. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία. 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις 

εκ μέρους του ΟΑΕΕ, σχετικά με τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού. 

Μετά την κατάθεση της Προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 

προσφέροντες  παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή, είτε 

κατά την ενώπιων της διαδικασία είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά από σχετική 

γνωμοδότηση της Επιτροπής. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους 

προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αρμόδια Επιτροπή ή την Υπηρεσία,  

δεν λαμβάνεται υπόψη.  

 

17. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 Όλοι οι όροι της παρούσας Διακήρυξης κρίνονται ουσιώδεις και απαράβατοι. Προσφορές 

που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης απορρίπτονται ως  

απαράδεκτες. 

 Για τα θέματα σχετικά με τη διενέργεια του Διαγωνισμού και την εκτέλεση της Σύμβασης, 

εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν. 4412/16, β) οι όροι της Σύμβασης και γ) 

συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Το είδος της Προμήθειας, η ποσότητα και ο προϋπολογισμός, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ) 

 Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, 25 

αντιγράφων/λεπτό με (1) δωρεάν 

αναλώσιμο  

---------------------- *40.000,00* € 

Αναλώσιμα (toner, drums κλπ) ………………………. *6.000,00* € 

ΣΥΝΟΛΟ  *46.000,00*€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Τα προσφερόμενα είδη, που περιγράφονται στην Εισαγωγή, θα πρέπει να πληρούν τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές, που ακολουθούν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 25 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ / 

ΛΕΠΤΟ 

1. Το μηχάνημα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο, ψηφιακής τεχνολογίας,  

κατασκευασμένο σύμφωνα με τα διεθνή standards και να έχει πιστοποίηση CE. Να είναι το 

τελευταίο κυκλοφορούν μοντέλο της σειράς (και να επισυνάπτεται επίσημη βεβαίωση του 

κατασκευαστικού οίκου), να βρίσκεται σε κανονική παραγωγή από τον κατασκευαστή τους κατά 

την υποβολή της Προσφοράς και να μην έχει ανακοινωθεί παύση παραγωγής, κατάσταση End Of 

Life ή αντικατάστασή του από νεότερο μοντέλο. 

2.  O θόρυβος του μηχανήματος σε οποιαδήποτε κατάσταση λειτουργίας να μην υπερβαίνει τα 80 

db. 

3.  Να λειτουργεί με ρεύμα 230 V / 50 Ηz χωρίς ανάγκη ειδικής εγκατάστασης. 

4.  Να διαθέτει σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν λειτουργεί. 

5.  Το μηχάνημα θα προσφέρεται με την αντίστοιχη βάση του, κατασκευής του ιδίου εργοστασίου. 

Η βάση αυτή θα είναι στιβαρής κατασκευής, καλαίσθητη και θα διαθέτει χώρο αποθήκευσης 

χαρτιού (ερμάριο). 

6.  Να έχει μηνιαία παραγωγική ικανότητα 10.000 φωτοαντιγράφων τουλάχιστον.              

Η ικανότητα αυτή να βεβαιώνεται από τον κατασκευαστικό οίκο. 

7.  Να δέχεται πρωτότυπα μεμονωμένα φύλλα, βιβλία κλπ. Μέγιστης διάστασης A3. 

8.  Να παράγει αντίγραφα διαστάσεων από Α5 έως A3. 

9.  Να τροφοδοτείται με χαρτί, εκτός του By pass από δύο τουλάχιστον κασέτες  χωρητικότητας 

250 φύλλων η κάθε μία, που θα δέχονται όλα τα είδη χαρτιού των ζητουμένων διαστάσεων (έως 

και A3). 

10. Να διαθέτει by pass 50 φύλλων ή τρίτη κασέτα χαρτιού η οποία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

και για τροφοδοσία ειδικών φύλλων (διαφάνειας, χοντρό χαρτί κλπ.). 

11. Να διαθέτει σύστημα αντιγραφής διπλής όψης (duplex). 

12. Να έχει πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων για προεπιλογή αριθμού φωτοαντιγράφων έως 999 

τουλάχιστον. 

13. Να διαθέτει σύστημα τουλάχιστον 3 σμικρύνσεων και 3 μεγεθύνσεων καθώς και zoom 25-

400%. 

14. Να έχει ταχύτητα 25 φωτοαντιγράφων Α4 το λεπτό. 

15. Να έχει χρόνο προθέρμανσης μέχρι 30 sec. 

16. Να διαθέτει γενικό μετρητή συνολικών αντιγράφων (μη μηδενιζόμενο). 

17. Να διαθέτει σύστημα χειροκίνητης και αυτόματης ρύθμισης φωτεινότητας. 

18. Να διαθέτει panel λειτουργίας και χειρισμού στα ελληνικά με όλα τα απαραίτητα πλήκτρα και 

φωτεινές ενδείξεις με απεικόνιση των σημείων εμπλοκής του χαρτιού, έλλειψης αναλωσίμων 

υλικών, κλπ. 

19. Να αντιγράφει στην περίπτωση By pass ή της τρίτης κασέτας σε διαφάνειες, αυτοκόλλητες 

ετικέτες και σε χαρτί βάρους 64-128 gr/τ.μ. περίπου. Για φωτοαντιγραφή μέσω των κοινών 

κασετών το βάρος του χαρτιού θα είναι 80 gr./τ.μ. περίπου. 

20. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης επιλογής κασέτας (APS) και σύστημα αυτόματης επιλογής 

λόγου αναπαραγωγής (AMS). 

21.  Να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης. 

16PROC005471805 2016-11-29

ΑΔΑ: ΩΠΣ94691Ω3-9Β1



 8 

22.  Να διαθέτει σύστημα φωτοαντιγραφής από βιβλία (book mode). 

23.  Να διαθέτει πλήκτρο για την διακοπή της τρέχουσας εργασίας.  

24.  Να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 256 MB RAM. 

25.  Να συνδέεται δικτυακά και να εκτυπώνει αρχεία  PDF. 

26.  Η φωτοαντιγραφή να είναι υψηλής ποιότητας με ανάλυση 600 Χ 600 dpi τουλάχιστον και 256 

τόνους του γκρί. 

27.  Αυτόματος τροφοδότης-αντιστροφέας πρωτοτύπων (ARDF) τουλάχιστον 50 φύλλων. 

28.  Σύστημα σελιδοποίησης. 

29.  Επί πλέον δυνατότητες του μηχανήματος πέραν των προδιαγραφόμενων θα συνεκτιμηθούν και 

θα βαθμολογηθούν. 

 Διευκρινίζεται ότι με τη λέξη «δυνατότητες» νοούνται συστήματα και λειτουργίες του 

μηχανήματος που υπάρχουν ήδη στο προσφερόμενο μηχάνημα και η αξία τους περιλαμβάνεται 

στην τιμή κτήσεως μηχανήματος που έχει δοθεί στην οικονομική προσφορά. 

30.  Μαζί με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης προς όλες τις παραγράφους 

και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών με αντίστοιχες υποχρεωτικές παραπομπές σε επίσημα 

τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (ενδεικτικά: prospectus, manuals κλπ), τα οποία θα 

συνυποβάλλονται επί ποινής αποκλεισμού με την τεχνική προσφορά. 

      Η μη κατάθεση του φύλλου συμμόρφωσης συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου. 

Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε 

τεχνικά φυλλάδια η τεκμηρίωση θα γίνεται με παραπομπή σε σχετικές βεβαιώσεις της 

κατασκευάστριας εταιρείας ή του επίσημου αντιπροσώπου. 

31.  Μαζί με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί κατάσταση αντιπροσώπου και συνεργατών για 

όλη την χώρα και να δοθούν λεπτομερή στοιχεία για την τεχνική υποδομή της εταιρείας σχετικά με 

το service. 

32.  Μαζί με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή με την οποία 

θα δηλώνει ότι εγγυάται την εφοδιαστική υποστήριξη σε αναλώσιμα και ανταλλακτικά τουλάχιστον 

για έξι (6) έτη μετά την εγγύηση του ενός (1) έτους καλής λειτουργίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους 

όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η 

υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο Διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο 

του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Η Ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή 

Προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 

αποτελούν την Ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά 

απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της Ένωσης, καθώς και 

ο εκπρόσωπος / συντονιστής αυτής. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Προσφορά τους επί αποδείξει 

(αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους) ή την 

αποστέλλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), στο Τμήμα 

Γραμματείας του ΟΑΕΕ έως την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του Διαγωνισμού και 

ώρας μέχρι 15.00, Ακαδημίας 22, Ισόγειο, ΤΚ 106 71 Αθήνα. 

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι Προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, 

με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στον ΟΑΕΕ μέχρι την προηγουμένη της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.  

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες Προσφορές δεν 

τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν 

λαμβάνονται υπόψη. 

Οι Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο αποσφράγισης που παραλαμβάνει τις 

Προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη Διακήρυξη. Επίσης, 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως, οι Προσφορές που 

υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα. Δε θα ληφθούν 

υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε 

ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στον ΟΑΕΕ.  

Ο ΟΑΕΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το 

περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

 

 

2.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι 

Προσφορές κατατίθενται σε δύο (2) αντίτυπα και τοποθετούνται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο 

φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στη Διακήρυξη. 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις (3) επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους 

φακέλους, δηλαδή :  

 

Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία 

και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στις σχετικές παραγράφους. 

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον φάκελο, με τη σειρά που 

ζητούνται στις αντίστοιχες παραγράφους. 
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Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

του προσφέροντος, όπως αυτά απαιτούνται από τη Διακήρυξη. 

Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής 

Προσφοράς του προσφέροντος, όπως αυτά απαιτούνται από τη Διακήρυξη.  

 

  

 

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής : 

Δικαιολογητικά συμμετοχής: 

- ένα (1) πρωτότυπο 

- ένα (1) αντίγραφο.  

Τεχνική Προσφορά:  

- ένα (1) πρωτότυπο  

- ένα (1) αντίγραφο.  

Οικονομική Προσφορά:  

-   ένα (1) πρωτότυπο  

- ένα (1) αντίγραφο.  

 

Οι Προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Στο αντίτυπο που ορίζεται ως 

πρωτότυπο, σε κάθε σελίδα του πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”. Το 

περιεχόμενο του πρωτότυπου είναι επικρατέστερο από το άλλο αντίτυπο, σε περίπτωση διαφοράς 

μεταξύ τους. 

Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο αναγράφονται ευκρινώς:  

 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 25 ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ / ΛΕΠΤΟ 

ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (TONER, DRUM κλπ)» 

Αριθ. Διακήρυξης:  22/2016 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 13/12/2016 

 

 

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και 

διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

όλων των μελών της. 

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 

επανασφραγιστούν  χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

Οι Προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή  συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση του 

τεχνικούς όρους που περιλαμβάνονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του είδους και οι οποίοι 

μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
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δικαιολογητικά, εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961 που κυρώθηκε με το Ν. 

1497/1984.   

Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η 

σειρά των όρων της Διακήρυξης. Η αρίθμηση των σελίδων είναι υποχρεωτική.  

Οι Προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν σβησίματα, 

διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να 

αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το 

ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο Πρακτικό, 

ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης.  

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες για τη 

δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον προσφέροντα να αναφέρει σε 

συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

Α. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

περιέχει:  

α)  υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79 του 

Ν. 4412/16, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας : 

 δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16 για τις 

οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,  

 πληροί τα σχετικά κριτήρια τα οποία έχουν καθοριστεί στην παρούσα Διακήρυξη. 

β) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού 

προσώπου   

γ)  παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους. Οι 

Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω  

δικαιολογητικά των περιπτώσεων α΄ και β΄, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

Ένωση. 

Β. Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

Όλοι οι όροι των τεχνικών απαιτήσεων που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη 

(Παράρτημα 3) είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς 

συνεπάγεται απόρριψη της Προσφοράς. 

Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα 

υποβάλει ο προσφέρων, πρέπει να περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 

προσφερόμενου είδους σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

 

Γ. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα 

υποβάλει ο προσφέρων πρέπει να περιέχει με ποινή αποκλεισμού την Οικονομική Προσφορά του 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 

Η Οικονομική Προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ και ανά μονάδα 

προσφερόμενου είδους, θα εκφράζεται δε  με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.  

Οι τιμές της Προσφοράς θα γράφονται αριθμητικά και ολογράφως. Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ 

της τιμής Προσφοράς που γράφεται αριθμητικά και της τιμής που γράφεται ολογράφως, θα 

υπερισχύει η τιμή που γράφεται ολογράφως. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής 

υπερισχύει η τιμή μονάδας.  
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Στις προσφορές πρέπει να αναγράφεται αναλυτικά:  

α) Η τιμή αριθμητικώς και ολογράφως ξεχωριστά για ένα φωτοαντιγραφικό μηχάνημα και ένα 

αναλώσιμο και συνολικά και για τα δύο προσφερόμενα είδη. 

β)  Ο Φ.Π.Α που επιβαρύνει την τιμή του κάθε προσφερόμενου είδους σε ποσοστό επί τοις εκατό 

και σε είδος και συνολικά (αριθμητικώς και ολογράφως). 

Εφόσον, από την Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η  προσφερόμενη τιμή για κάθε υπό 

προμήθεια είδος ή δεν  δίνεται συνολική  τιμή και για τα δύο προσφερόμενα είδη, η Προσφορά  

απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του Δ.Σ του ΟΑΕΕ, ύστερα  από  γνωμοδότηση  της  

Επιτροπής. 

Οι τιμές της Προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον Προμηθευτή μέχρι και την οριστική 

παραλαβή της προμήθειας. Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιμών της Προσφοράς ή οποιαδήποτε 

αξίωση του Προμηθευτή πέραν του αντιτίμου για το σύνολο των μηχανημάτων και αναλωσίμων 

που θα προμηθεύσει στον ΟΑΕΕ βάσει των τιμών της προσφοράς του. 

Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν Προσφορά και για το 

φωτοαντιγραφικό μηχάνημα και των αναλωσίμων (toner, drum κλπ) της παρούσας Διακήρυξης. 

Προσφορά για ένα εκ των δύο (φωτοαντιγραφικό μηχάνημα και αναλώσιμα) απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

1.  Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του Διαγωνισμού.                 

2.  Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές. 

Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι τιμές που θα δοθούν με την οικονομική προσφορά δεν αναπροσαρμόζονται για οιονδήποτε 

λόγο, καθ΄ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, δοθέντος ότι ο Προμηθευτής θεωρεί τον κίνδυνο 

απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται.         

Οι τιμές θα περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το 

ΦΠΑ, για την υλοποίηση της σύμβασης, σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη. 

Οι τιμές, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνονται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 

Προσφορά που δεν δίδει τιμή σε Ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 

συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Ο ΟΑΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 

την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν 

αυτά. 

Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 

Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι προσφέροντες 

δε δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλουν νέους πίνακες 

τιμών. 

Προσφορές που το τίμημα τους υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη,  απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 

Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 88 

και 89 του Ν. 4412/16. 

Σε περίπτωση ισότιμων Προσφορών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 90 του Ν. 

4412/16.  

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των Προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως 

τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή 

δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν. 4412/16. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Μετά την αξιολόγηση των Προσφορών, ο «προσωρινός Ανάδοχος»,  στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 

74 του Ν. 4412/16 και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 του 

ιδίου νόμου,  θα προσκομίσει το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, των παρακάτω δικαιολογητικών, ως εξής: 

α) για την παράγραφο 1 του άρθρου 73 του  Ν. 4412/16, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 

κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου αυτού. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου 

εδαφίου της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου  

β)  για τις παραγράφους 2 και 4 περίπτωση β΄ του άρθρου 73 του Ν. 4412/16, πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 

Αν το κράτος - μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 

ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 

στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο 

ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από Ένορκη Βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 

χώρες όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και 

στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73.  

γ) για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 75 του Ν. 4412/16,  

πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου με το οποίο να πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή του σε αυτό, αφετέρου δε το ειδικό επάγγελμά του. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά, 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961 που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984.  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο.  

Η διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αξιολόγησης των παραπάνω δικαιολογητικών, γίνεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 4412/16. 

Η αρμόδια Επιτροπή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 

θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 

4412/16.  

2 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΥ 

Τα κατατιθέμενα Prospectus, manuals κλπ πρέπει να 

επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που 

αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι πρωτότυπα (όχι 

Φωτοτυπίες) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει να 

είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, 

στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις 

αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντος του. Σε 

περίπτωση, που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, είναι διάφορα 

από τα αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει να κατατίθεται 

επιβεβαιωτική επιστολή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου 

κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους 

ή εκπροσώπους. 

 

3 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διαχείρισης 

ποιότητας ISO9001:2008 για την πώληση, συντήρηση και 

τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων, αναλωσίμων υλικών και 

ανταλλακτικών ή άλλο ισοδύναμο το οποίο θα πρέπει να 

προσκομιστεί μαζί με την προσφορά.  

4 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Ο προσφέρων θα πρέπει να αποτελεί εξουσιοδοτημένο 

αντιπρόσωπο της κατασκευάστριας εταιρείας στην ελληνική 

αγορά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων ετών 

και προς επιβεβαίωση να καταθέσει σχετική βεβαίωση του 

κατασκευαστικού οίκου, στην οποία θα πιστοποιείται επίσης η 

τεχνική εμπειρία του προσφέροντος  ως προς την δυνατότητα 

υποστήριξης και συντήρησης του εξοπλισμού, καθώς και να 

διαθέτει οργανωμένο τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης που να 

αποτελείται από τουλάχιστον 5 τεχνικούς. Προς επιβεβαίωση θα 

πρέπει να προσκομίζεται με την προσφορά πρόσφατη 

κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από αρμόδια αρχή. 

5 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα  γίνει με την εξόφληση 

του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική, ποσοτική και 

ποιοτική, παραλαβή της. 
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6 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Για την πληρωμή ο Προμηθευτής θα προσκομίσει: 

i. Τιμολόγιο, που θα αναγράφει την ακριβή ονομασία του 

είδους, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τη Σύμβαση. 

ii. Φορολογική Ενημερότητα  

iii. Ασφαλιστική Ενημερότητα.  

iv. Ό,τι άλλο απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις κατά το 

χρόνο πληρωμής. 

Το Τιμολόγιο θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις που 

βαρύνουν αποκλειστικά τον Προμηθευτή. 

7 
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 

εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημέρας 

διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο 

χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί 

από τον ΟΑΕΕ, πριν από τη λήξη της, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 97 του Ν. 4412/16. 

8 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Ο χρόνος παραλαβής της προμήθειας από την Επιτροπή 

Παραλαβής ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την 

ολοκλήρωση της παράδοσης από τον Προμηθευτή, σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στην παρούσα Διακήρυξη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη Διακήρυξη του Διαγωνισμού, δηλώνω πλήρως και ανεπιφυλάκτως την 

αποδοχή των όρων αυτής και υποβάλλω την κάτωθι προσφορά: 

 

 

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Α) 

ΤΙΜΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α 

 

ΦΠΑ%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (TONER, DRUM, ΚΛΠ)  (Β) 

ΤΙΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.  

ΦΠΑ%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ( Α& Β) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.  

ΦΠΑ%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας........................... 

Διεύθυνση: ……………………………………. 

Ημερομηνία έκδοσης.......................... 

ΕΥΡΩ: …………………………………………… 

Προς: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ – ΟΑΕΕ 

         Ακαδημίας 22, Τ.Κ 106 71, Αθήνα 

Εγγυητική Επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. 

………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

μέχρι του ποσού των ευρώ........................., (και ολογράφως) για την καλή εκτέλεση των όρων 

της Σύμβασης που αφορά στο Διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 13/12/2016, με αντικείμενο την 

«Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 25 αντιγράφων/λεπτό και αναλωσίμων (toner, 

drum, κλπ)», σύμφωνα με την αριθ. 22/2016 Διακήρυξη, το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της 

συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ. 

Το ανωτέρω ποσό της Εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 

καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας 

ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της Εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο Τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

μας έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Στην Αθήνα σήμερα στις …………/…………../2016 μεταξύ: 

1. Του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ), που εδρεύει στην 

Αθήνα (Ακαδημίας 22), με ΑΦΜ 998554158 – ΔΟΥ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ, και εκπροσωπείται νόμιμα από 

το Διοικητή και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού κ. Δημήτριο Τσακίρη, δυνάμει της 

με αριθμό Φ.10035/47219/12902/23.10.2015  απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και καλείται εφεξής στο παρόν για λόγους 

συντομίας ΟΑΕΕ και 

2. Της εταιρείας με την επωνυμία .......................……………………………………, που εδρεύει 

……………………………………………………………………………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

……………………………………………………………………………………………………………, δυνάμει του από 

………………………………………………… και η οποία θα αποκαλείται στο εξής για λόγους συντομίας 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Ύστερα από:  

 τον Συνοπτικό Διαγωνισμό, που διενεργήθηκε στις 13/12/2016, με βάση την αριθ. 22/2016 

Διακήρυξη του ΟΑΕΕ,  

 την αριθ. ΔΙΟΙΚ.Φ124/721/13-10-2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Διεύθυνσης 

Οικονομικού, 

 την αριθ. …../…./……..2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΕ 

(ΑΔΑ:………………….), που κατακυρώνει το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ο ΟΑΕΕ αναθέτει την προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 25 αντιγράφων/λεπτό και 

αναλωσίμων (toner, drum, κλπ) στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ο οποίος την αναλαμβάνει με τους 

ακόλουθους όρους, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 25 

αντιγράφων/λεπτό και αναλωσίμων (toner, drum, κλπ), σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3, καθώς και της Τεχνικής Προσφοράς του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  2 

ΧΡΟΝΟΣ  ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 25 

αντιγράφων/λεπτό και αναλωσίμων (toner, drum, κλπ), ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές 

ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης. 

Ο Πίνακας με τα τελικά σημεία παράδοσης, εγκατάστασης  και λειτουργίας των μηχανημάτων 
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ώστε να πραγματοποιούνται και οι υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης θα δοθεί, μετά 

την υπογραφή της σύμβασης, από την Υπηρεσία μας.    

 Τα αναλώσιμα τους (toner, Drum κλπ) θα παραδοθούν στην Αποθήκη του ΟΑΕΕ,  

Αλμυρίδος 3-5 και Κωνσταντινουπόλεως Πειραιά. Ο ΟΑΕΕ ή ο καθολικός διάδοχος Ε.Φ.Κ.Α.  

διατηρεί το δικαίωμα τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα να παραδοθούν, εγκατασταθούν και 

λειτουργήσουν σε  νέα Διεύθυνση που θα υποδείξει ο ΟΑΕΕ ή ο καθολικός διάδοχος Ε.Φ.Κ.Α., 

ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση. Η παράδοση θα γίνει με  έξοδα και φροντίδα του Προμηθευτή. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 25 

αντιγράφων/λεπτό και αναλωσίμων (toner, drum, κλπ), επιβάλλονται οι κυρώσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/16.   

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  4 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Ο Προμηθευτής  υποχρεούται  με δικά του έξοδα και ευθύνη να παραδώσει, τοποθετήσει και 

θέσει σε λειτουργία το σύνολο των υπό προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 25 

αντιγράφων/λεπτό, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, κατ’ ανώτατο όριο  

από την ημέρα  υπογραφής της σύμβασης, στις κατά τόπους Υπηρεσίες που αναφέρονται στο 

Άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης. 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, πριν την 

παράδοση, το Τμήμα Προμηθειών και Στέγασης & Συντήρησης, για την ημερομηνία που θα εκτελεστεί 

η παράδοση. 

Η παραλαβή των  υπό προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων  (25 αντιγράφων/λεπτό 

με ένα (1) δωρεάν αναλώσιμο) και των αναλωσίμων (toner, drum, κλπ)  θα γίνει για τις Υπηρεσίες 

του Νομού Αττικής από την Τριμελή Επιτροπή Παραλαβών έτους 2016 που έχει οριστεί με την 

αρ.216/11/18.11.2015 απόφαση Δ.Σ του ΟΑΕΕ, με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 208, 

209 και 221 του Ν. 4412/16, η οποία υποχρεούται να συντάξει και το Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής 

αυτών μετά την υποβολή όλων των πρακτικών ,για τον ποσοτικό, ποιοτικό έλεγχο και αφού τεθούν σε 

λειτουργία, τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα. 

Η παραλαβή των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ θα 

γίνει από Επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται αντίστοιχα από το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της 

Υπηρεσίας και δύο υπαλλήλους του ΟΑΕΕ, οι οποίοι θα συντάξουν και το Πρακτικό οριστικής 
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παραλαβής αυτών μετά τον ποσοτικό, ποιοτικό, έλεγχο και αφού τεθούν σε λειτουργία τα 

φωτοαντιγραφικά μηχανήματα. 

 Κάθε φωτοαντιγραφικό μηχάνημα θα τίθεται σε λειτουργία από τον Προμηθευτή και θα 

πραγματοποιούνται οι κατάλληλες και απαραίτητες ρυθμίσεις αυτού, προκαταρκτικές ενέργειες και ότι 

άλλο απαιτείται, ώστε να τεθεί σε πλήρη και καλή λειτουργία. 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται με δικά του έξοδα να ασφαλίσει τα φωτοαντιγραφικά 

μηχανήματα 25 αντιγράφων/λεπτό και αναλώσιμα (toner, drum, κλπ), κατά παντός κινδύνου, κατά 

τη διάρκεια της μεταφοράς του και μέχρι την τοποθέτησή του, στους ανωτέρω χώρους.   

Ο ΟΑΕΕ διατηρεί το δικαίωμα τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα να παραδοθούν, εγκατασταθούν 

και λειτουργήσουν σε  νέες  Διευθύνσεις που θα υποδείξει ο ΟΑΕΕ, ύστερα από έγγραφη 

ειδοποίηση. Η παράδοση θα γίνει με έξοδα και φροντίδα του Προμηθευτή. 

Τον κίνδυνο της βλάβης, φθοράς ή απώλειας των  φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 25 

αντιγράφων/λεπτό και αναλωσίμων (toner, drum, κλπ), φέρει μέχρι της τοποθέτησης τους στους 

ανωτέρω χώρους ο Προμηθευτής. Τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και τα αναλώσιμα (toner, 

drum, κλπ), θα πρέπει να προσφέρονται σε συσκευασία τέτοια, ώστε να αποφεύγεται πιθανή 

βλάβη ή ζημία, που ήθελε προκληθεί κατά τη μεταφορά τους, καθώς και από οξείδωση ή διάβρωση 

αυτών από την υγρασία.  

        Στη συνέχεια θα ελέγχεται το κάθε φωτοαντιγραφικό μηχάνημα αφενός,  σύμφωνα με τις 

υποχρεωτικές τεχνικές προδιαγραφές, όπως περιγράφονται στα συνημμένα από τον Προμηθευτή 

τεχνικά εγχειρίδια και αφετέρου, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, όπως αυτά 

προσδιορίζονται από την ...-…-2016 Προσφορά. 

Μετά τον έλεγχο της απόδοσης ενός εκάστου φωτοαντιγραφικού μηχανήματος και μετά την 

ολοκλήρωση των ρυθμίσεων από τον Προμηθευτή, θα τίθεται σε πλήρη λειτουργία για χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον μιας ώρας, ώστε να γίνεται παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας του και η 

μέτρηση της απόδοσης του από την Επιτροπή Παραλαβής αυτού. 

Οι δαπάνες του λειτουργικού ελέγχου προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης και ομαλή λειτουργία 

των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων βαρύνουν τον Προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να προβεί 

στις απαραίτητες ενέργειες για να απαλειφθούν τυχόν διαφορές, που ήθελαν παρουσιαστούν   κατά 

τον έλεγχο αυτών. 

 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ανωτέρω φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και 

αναλωσίμων (toner,drum κλπ), δύναται μετά από εμπρόθεσμο αίτημα του Προμηθευτή, κατόπιν 

απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, να παραταθεί μέχρι το 1/2 αυτού. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος 

παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα 

ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθούν, εγκατασταθούν και λειτουργήσουν τα φωτοαντιγραφικά 

μηχανήματα, ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο ανωτέρω συμβατικός χρόνος παράδοσης, δύναται, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, να 

μετατίθεται, σε περιπτώσεις σοβαροτάτων λόγων, που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία 
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εμπρόθεσμης παράδοσής ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Ο Προμηθευτής που επικαλείται 

ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά 

που συνιστούν την ανωτέρα βία να αναφέρει αυτά εγγράφως προς τον ΟΑΕΕ και να προσκομίσει 

στο Τμήμα Προμηθειών τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία. 

Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και 

δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί 

την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

Ρητά συμφωνείται με το παρόν από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι εάν το σύνολο ή μέρος των 

παραδοθέντων φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων  και αναλωσίμων (toner, drum,κλπ), δεν είναι 

σύμφωνο με τους όρους της από ..-..-2016 προσφορά του Προμηθευτή αυτά θα απορρίπτονται.     

Στην περίπτωση αυτή το ΔΣ του ΟΑΕΕ δύναται με απόφασή του να ορίσει εύλογη προθεσμία στον 

Προμηθευτή προκειμένου να αντικαταστήσει αυτά με άλλα κατάλληλα. 

       Αν ο Προμηθευτής δε δεχθεί, ή δε μπορέσει να αντικαταστήσει τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα 

και αναλώσιμα κηρύσσεται έκπτωτος ως προς το μέρος της προμήθειας που απορρίφθηκε (μέρος ή 

σύνολο) και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 203 παρ.1 του Ν.4412/2016. 

      Αν η αντικατάσταση γίνει μετά τη λήξη της δοθείσας προθεσμίας θεωρείται ως εκπρόθεσμη και 

υπόκειται στις κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης (άρθρο 207 του Ν.4412/2016). 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, εκ των υστέρων, ότι τα παραδοθέντα φωτοαντιγραφικά 

μηχανήματα και αναλώσιμα δεν είχαν τη σωστή ποιότητα ή δε βρέθηκαν να πληρούν τις σωστές 

προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας, ο Προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει αυτά 

που δεν είχαν τη σωστή ποιότητα και να τα αντικαταστήσει με άλλα ίδιου τύπου που έχουν τις σωστές 

προδιαγραφές χωρίς οικονομική επιβάρυνση του ΟΑΕΕ (αδαπάνως), εντός προθεσμίας που θα ορισθεί 

με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ και θα κοινοποιηθεί στον Προμηθευτή. 

         Στην περίπτωση κατά την οποία δεν προβεί στην αντικατάσταση, ο Προμηθευτής κηρύσσεται 

έκπτωτος ως προς το μέρος της προμήθειας που δε βρέθηκε σύμφωνη με τις προδιαγραφές που 

ορίζονται από την από ..-..-2016 Προσφορά του και την παρούσα σύμβαση και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 203 του Ν.4412/2016. 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται μετά την παράδοση των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και 

αναλωσίμων, την εγκατάστασή των και λειτουργία των στις εγκαταστάσεις του ΟΑΕΕ, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας, να παρέχει στους χειριστές (έναν τουλάχιστον) υπαλλήλους  

του ΟΑΕΕ  θεωρητική, αλλά και πρακτική,  εκπαίδευση από τους τεχνικούς του και επιπλέον 

επεξηγήσεις ώστε, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις καθημερινές 

απαιτήσεις της λειτουργίας αυτών.  
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ΑΡΘΡΟ  5 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ - ΠΛΗΡΩΜΗ  

  

Το τίμημα της παρούσας Σύμβασης ορίζεται στο συνολικό ποσό των 

………………………………………………………………. ευρώ (……….…………..), πλέον του αναλογούντος 

Φ.Π.Α και συγκεκριμένα α) για τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα στο ποσό των ............. ευρώ 

πλέον ΦΠΑ ................. και β) για τα αναλώσιμα (toner, drum,κλπ), στο ποσό των ............. ευρώ 

πλέον ΦΠΑ ................., το οποίο προσέφερε ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με τη με αριθμό ......................  

Οικονομική Προσφορά του και αυτό έγινε αποδεκτό με τη με αριθμό …………………………………….. 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΕ. 

Το ανωτέρω συμφωνηθέν τίμημα είναι εύλογο και δίκαιο και δεν υπόκειται σε καμία αυξομείωση ή 

αναπροσαρμογή από καμία αιτία.  

Η καταβολή του τιμήματος θα γίνει, μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική, παραλαβή των 

φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και αναλωσίμων, από την αρμόδια για την παραλαβή Επιτροπή 

του ΟΑΕΕ, η οποία, αφού ελέγξει τα ανωτέρω είδη, θα συντάξει και θα υπογράψει το Πρακτικό 

Οριστικής Παραλαβής των ειδών αυτών.  

 Ειδικότερα: 

 Μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική, παραλαβή των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 

και αναλωσίμων, θα γίνεται εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας του, σύμφωνα με τις 

διαδικασίες, που ισχύουν για το Δημόσιο και αφού προσκομιστούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:         

α. - Τιμολόγιο του Προμηθευτή, που θα αναγράφει την ακριβή ονομασία της προμήθειας, 

β. - Φορολογική ενημερότητα, 

γ. - Ασφαλιστική ενημερότητα, 

δ. - Κάθε άλλο δικαιολογητικό, που, τυχόν, ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ, 

που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Το τιμολόγιο θα υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν αποκλειστικά τον 

Προμηθευτή. 

Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με τα έξοδα εκτέλεσης της εντολής πληρωμής.  

Ο Φ.Π.Α βαρύνει τον ΟΑΕΕ. 
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ΑΡΘΡΟ  6 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ο Προμηθευτής κατέθεσε σήμερα στον ΟΑΕΕ τη με αριθμό  ……………………………… Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Τράπεζας …………………………………………………………………… ποσού 

………………………………………………………… #…………….…….# €, ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση 

των όρων της παρούσας Σύμβασης. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ισχύει μέχρι την 

επιστροφή της και επιστρέφεται μετά τη οριστική, ποσοτική και ποιοτική, παραλαβή σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, του συνόλου της προμήθειας και ύστερα από την 

εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  7 

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Κανένας εκ των συμβαλλομένων δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει ολικά ή μερικά 

την Σύμβαση ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του προς οιονδήποτε.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  8 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 

Απαγορεύεται στον Προμηθευτή  να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο της 

προμήθειας και του έργου, που θα προκύπτουν από τη Σύμβαση, υπεργολαβικά σε τρίτο, χωρίς 

έγγραφη συγκατάθεση του Ο.Α.Ε.Ε. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΛΥΣΗ -  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

Ο Προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά 

του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΟΑΕΕ ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, για τους λόγους που ορίζονται αναλυτικά 

στις διατάξεις του  άρθρου 203 του Ν. 4412/16.  

 

 

ΑΡΘΡΟ  10 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ  ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους 

κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνεία ή 
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εκτέλεση της Σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στην Αθήνα 

Δικαστήρια. 

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ρητά στη παρούσα Σύμβαση, ισχύουν τα αναφερόμενα στην 

αριθ. 22/2016 Διακήρυξη του ΟΑΕΕ, καθώς και οι διατάξεις του Ν. 4412/16. 

Αυτά, αφού συνομολόγησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται 

στην παρούσα, συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση και αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε από τους 

συμβαλλομένους, υπογράφεται, όπως ακολουθεί, σε τρία αντίγραφα, έλαβε δε ένα (1) ο 

Προμηθευτής και δύο (2) ο ΟΑΕΕ.  

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

           ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕΕ                                                                   ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ ΑΥΤΟΥ 
                              
 

                               
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ 
 

ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

              Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
                ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

                                                      
      

                                      Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑ 
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