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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
ςυλλογισ εγγράφων ςφραγιςμζνων προςφορϊν για τθν προμικεια αναλωςίμων υλικϊν
φωτοαντιγραφικϊν μθχανθμάτων και φαξ, για όλεσ τισ υπθρεςίεσ που ανικουν ςτθν αρμοδιότθτα
του Εφετείου Ακθνϊν, ιτοι: 1) Εφετείο Ακθνϊν, 2) Ειςαγγελία Εφετϊν Ακθνϊν, 3)
Υποκθκοφυλακείο Ακθνϊν, 4) Υποκθκοφυλακείο Χαλανδρίου, 5) Ιατροδικαςτικισ Υπθρεςίασ
Ακθνϊν, 6) Υπθρεςίασ Επιμελθτϊν Ανθλίκων και Κοινωνικισ Αρωγισ Ακινασ, 7) Εταιρείασ
Ρροςταςίασ Ανθλίκων Ακθνϊν (Ε.Ρ.Α.Α.).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΣΡΙΜΕΛΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΣΟΤ ΕΦΕΣΕΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ
Έσονηαρ ςπότη:
1. Σιρ διαηάξειρ:
α) Σος άπθπος 64 ηος ν. 3900/2010 (ΦΕΚ Α΄ 213), «Εξοπθολογιζµόρ
διαδικαζιών και επιηάσςνζη ηηρ διοικηηικήρ δίκηρ και άλλερ διαηάξειρ» όπυρ ηποπ. µε
ηην παπ. 2 ηος άπθπος 9 ηος ν. 4022/2011 (ΦΕΚ 219Α).
β) Σος π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) και ηυν άπθπυν 66, 68 και 91 §2 ηος ν.
4270/2014 (Α΄143), «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ - δημόζιο
λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ», όπυρ ιζσύοςν,
γ) Σος άπθπος 13 ηος ν.δ. 496/1974 «Πεπί Λογιζµικού ηυν Νοµικών
Πποζώπυν ∆ηµοζίος ∆ικαίος» (ΦΕΚ Α' 204),
δ) Σος ν. 4 412/2016 (Α΄ 147) «Δημόζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και
Τπηπεζιών (Πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
ε) ηην ςπ' απιθµ. ππυη. 100260/17 -11-2011 κοινή Τποςπγική Απόθαζη ηυν
Τποςπγών Οικονοµικών και ∆ικαιοζύνηρ ∆ιαθάνειαρ και Ανθπυπίνυν ∆ικαιυµάηυν,
2. ηην ςπ’ απ. ππυη. 5526/12 -04-2017 απόθαζη ανάλητηρ ςποσπέυζηρ ηος
ΣΑ.Υ.ΔΙ.Κ. με ηην οποία εγκπίθηκε η επισοπήγηζη ηος Εθεηείος Αθηνών για ηην
κάλςτη ηυν λειηοςπγικών αναγκών αςηού και ηυν ςπηπεζιών απμοδιόηηηάρ ηος για
ηο έηορ 2017 (ΑΔΑ:Χ9 Γ846ΦΥΤΙ-1ΘΕ),
3. ηο ςπ’ απιθ. ππυ η. 6484/27 -04-2017 Ππακηικό Καηαμεπιζμού Σόκυν 2016
ηηρ Επιηποπήρ Διασείπιζηρ ηηρ Επισοπήγηζηρ ηος Εθεηείος Αθηνών (ΑΔΑ: 67Δ45Σ ΘΡ3)
4. Σο με απιθµ. 70 /18-05-2017 Ππακηικό ζςνεδπίαζηρ ηηρ Σπιµελούρ Επιηποπήρ
∆ιασείπιζηρ Επισοπηγήζευν ηος Εθεηείο ς Αθηνών και ηο µε απ.ππυη. 5010/27 -032017 αίηηµα ηος Εθεηείος Αθηνών.
5. Σο γεγονόρ όηι ηο ποζό ηηρ δεζµεςόµενηρ, µε ηην παπούζ α, πίζηυζηρ είναι
ενηόρ ηος εγκεκπιμένος ποζού διάθεζηρ ηος πποϋπολογιζμού ηος οικονομικού έηοςρ
2017.
6) Σο απιθμ. ππυη. 7730/18-5-2017 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Διασείπιζηρ Επισοπήγηζηρ ηος
Εθεηείος Αθηνών ( ΑΔΑ: 60ΥΛ45Σ-ΘΧΙ) με ηο οποίο εγκπίθηκε ηο ποζό ηυν είκοζι ηπιών σιλιάδυν
εξακόζια είκοζι εςπώ και ηπιάνηα εννέα λεπηά (23.620,39 εςπώ) ζε βάπορ ηος ΚΑΕ 02.01.1731.001
δαπάνερ ππομήθειαρ θυηογπαθικού και θυηοηςπικού ςλικού, αναλώζιμα θυηοηςπικών μησανημάηυν
και θαξ και καηασυπήθηκε με α/α 37 ζηο βιβλίο εγκπίζευν και ενηολών πληπυμήρ ηηρ Επιηποπήρ
Διασείπιζηρ Επισοπήγηζηρ ηος Εθεηείος Αθηνών.
Για ηην εηήζια ππομήθεια αναλυζίμυν ςλικών θυηοανηιγπαθικών μησανημάηυν και ΦΑΞ ηος
Εθεηείος Αθηνών, ηηρ Ειζαγγελίαρ Εθεηών Αθηνών, ηυν Τποθηκοθςλακείυν Αθηνών και Υαλανδπίος
ηηρ Ιαηποδικαζηικήρ Τπηπεζίαρ Αθηνών, ηηρ Τπηπεζίαρ Επιμεληηών Ανηλίκυν και Κοινυνικήρ Απυγήρ
Αθήναρ και ηηρ Εηαιπείαρ Πποζηαζίαρ Ανηλίκυν Αθηνών (Ε.Π.Α.Α.).
Η ανυηέπυ ππομήθεια θα γίνει με διαδικαζία ενιαίαρ ανάθεζηρ ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος
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άπθπος 64 ηος ν. 3900/2010 , ηος ν. 4270/2014 και ηος ν. 4412/2016.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τθ ςυλλογι εγγράφων ςφραγιςμζνων προςφορϊν για τθν προμικεια αναλυζίμυν ςλικών
φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων και φαξ, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ ςυνολικι τιμι, για
τθν κάλυψθ των αναγκϊν όλων των υπθρεςιϊν αρμοδιότθτασ του Εφετείου Ακθνϊν και
ςυγκεκριμζνα για τθν προμικεια των παρακάτω αναφερομζνων ειδϊν:

ΕΦΕΣΕΙΟ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

1
2

ΥΑΡΣΙ ΛΕΤΚΟ Α4
XAΡTI ΛEYKO A3

ΑΘΗΝΩΝ

ΣΕΜΑΥΙΑ
/ΠΑΚΕΣΑ
3500
15
ΙΑΣΡΟΔΙΚΑΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

1
2

XAΡTI ΛEYKO A4
TONER ΓΙΑ FAX ΜΑΡΚΑ
SAMSUNG ΜΟΝΣΕΛΟ
SF760P
TONER ΓΙΑ FAX ΜΑΡΚΑ
CANON ΜΟΝΣΕΛΟ CL380S
TONER ΓΙΑ ΦΩΣΟΣΤΠΙΚΟ
ΜΑΡΚΑ PANASONIC
ΜΟΝΣΕΛΟ DP 8020E

3
4

ΣΕΜΑΥΙΑ
/ΠΑΚΕΣΑ
100
12
4
4

ΔΙΚΑΣΗΡΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

1
2

XAΡTI ΛEYKO A4
XAΡTI ΛEYKO A3

ΣΕΜΑΥΙΑ
/ΠΑΚΕΣΑ
50
10

ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

1

TONER ΓΙΑ ΦΩΣΟΣΤΠΙΚΑ
KONICA MINOLTA
BIZHUB 162
ΜΕΛΑΝΟΣΑΙΝΙΑ ΓΙΑ FAX
PANASONIC PANAFAX VF490
ΜΕΛΑΝΟΣΑΙΝΙΑ ΓΙΑ FAX
ΡANASONIC KX-FP205GR
ΥΑΡΣΙ ΛΕΤΚΟ Α4

2
3
4

ΣΕΜΑΥΙΑ
/ΠΑΚΕΣΑ
2
3
8
50
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ΕΙΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΣΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

1

TONER ΓΙΑ ΦΩΣΟΣΤΠΙΚΟ
KONICA MINOLTA 7085
TONER ΓΙΑ ΦΩΣΟΣΤΠΙΚΟ
KONICA MINOLTA
BIZHUB 1217
TONER ΓΙΑ CANON IR 5065
TONER ΓΙΑ FAX CANON
L380
TONER ΓΙΑ FAX CANON
L2000
ΥΑΡΣΙ Α4 ΛΕΤΚΟ

2
3
4
5
6

ΣΕΜΑΥΙΑ
/ΠΑΚΕΣΑ
5
4
21
50
8
2.000

ΤΠΟΘΗΚΟΦΤΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

1

ΜΕΛΑΝΟΣΑΙΝΙΑ ΓΙΑ EPSON
LX300+II
ΜΕΛΑΝΟΣΑΙΝΙΑ ΓΙΑ EPSON
FX-2190

2

ΣΕΜΑΥΙΑ
/ΠΑΚΕΣΑ
25
8

ΤΠΟΘΗΚΟΦΤΛΑΚΕΙΟ ΥΑΛΑΝΔΡΙΟΤ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

1

Canon C-EXV33 Black Toner
Cartridge (για Φωτοτυπικό
Canon Image Runner 2530i)
Canon C-EXV40 Black Toner
(για Φωτοτυπικό Canon IR-1133)
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ΣΕΜΑΥΙΑ
/ΠΑΚΕΣΑ
3
2

Η ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ για τθν προμικεια αναλωςίμων υλικϊν
φωτοαντιγραφικϊν μθχανθμάτων και φαξ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν όλων των υπθρεςιϊν
αρμοδιότθτασ του Εφετείου Ακθνϊν ανζρχεται ςτο ποςό ηυν είκοζι ηπιών σιλιάδυν εξακόζια είκοζι
εςπώ και ηπιάνηα εννέα λεπηά (23.620,39 €), ςυμπεριλαμβανομζνων Φ.Ρ.Α. και κρατιςεων.
Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει ςτισ 19 Ιουνίου 2017, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:00 μ.
ςτο γραφείο 1341, 7οσ όροφοσ του Εφετείου Ακθνϊν (Διεφκυνςθ: Δικαςτικό Μζγαρο Ακθνϊν, Κυρίλλου
Λουκάρεωσ αρ. 14, Τ.Κ. 11522), και όςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ πρζπει να υποβάλουν ι να
αποςτείλουν τισ προςφορζσ τουσ, το αργότερο μζχρι τισ 19-6-2017, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:00 μ.,
ςτο κατάςτθμα του Εφετείου Ακθνϊν, γραφείο 1341 ςτον κ. Ακανάςιο Μπαλαχοφτθ, τθλ. 210-6404206
και φαξ 210-6404644.
Η προςφορά υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροςϊπωσ ι με εκπρόςωπό του, ι
ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι courier ςτθν ωσ άνω διεφκυνςθ.
Στθν περίπτωςθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ ουδεμία ευκφνθ φζρει θ Ανακζτουςα Αρχι για τον
χρόνο και το περιεχόμενο των φακζλων προςφοράσ που κα αποςταλοφν.
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Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και
επιςτρζφονται (άρκρο 96 παρ. 5 του Ν. 4412/2016).
Η παροφςα ανακοίνωςθ κα αναρτθκεί και ςτθ «Διαφγεια» ςτο ςφνδεςμο του Εφετείου Ακθνϊν
www.efeteioathinon.gr.
Α) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν:
1) Φυςικά ι νομικά πρόςωπα, θμεδαπά ι αλλοδαπά
2) Ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά
3) Συνεταιριςμοί
Β) ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ -ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ:
Η προςφορά, θ οποία πρζπει να είναι δακτυλογραφθμζνθ, υποβάλλεται ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα ι ςε επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, επί ποινι αποκλειςμοφ, μζςα ςε
ςφραγιςμζνο ΦΑΚΕΛΟ.
Στο φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:
α) Η λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ» με κεφαλαία γράμματα.
β) Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ Ανακζτουςασ Αρχισ που διενεργεί τθ
διαγωνιςτικι διαδικαςία.
γ) Η θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
δ) Τα ςτοιχεία του αποςτολζα (οικονομικοφ φορζα).
Μζςα ςτον ΦΑΚΕΛΟ τθσ προςφοράσ, που κα φζρει τα ςτοιχεία τθσ ανωτζρω παραγράφου,
τοποκετοφνται όλα τα ςχετικά με τθν προςφορά ςτοιχεία.
Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει δθμόςια, ςτισ 19-6-2017, θμζρα Δευτζρα και ϊρα
10.00 ςτο γραφείο 1341, 7οσ όροφοσ του Εφετείου Ακθνϊν.
Η τιμι μονάδασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. κα λθφκεί υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν.
Ρροςφορά για μζροσ τθσ ποςότθτασ που προκθρφχκθκε, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ (άρκρο 57
παρ. 1 του 4412/2016).
Πςοι παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν λαμβάνουν
αυκθμερόν γνϊςθ των ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό κακϊσ επίςθσ και των τιμϊν που
προςφζρκθκαν.
Το Εφετείο Ακθνϊν διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία
απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερόμενων τιμϊν, οι δε ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να
τθσ τα παρζχουν (άρκρο 102 του Ν. 4412/2016).
Ρροςφορζσ που παρουςιάηουν ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ Ανακοίνωςθσ, απορρίπτονται ( άρκρο 91 του Ν. 4412/2016).
Σθμειϊνεται ότι οι προςφορζσ δεν πρζπει να φζρουν ξζςματα, παράτυπεσ διορκϊςεισ,
ςβθςίματα, διαγραφζσ, προςκικεσ, κλπ., θ δε αρμόδια επιτροπι κα πρζπει, κατά τον ζλεγχο, να
μονογράψει τισ τυχόν διορκϊςεισ, προςκικεσ, κλπ. και γενικά να επιβεβαιϊςει ότι αυτζσ ζγιναν
πριν τθν αποςφράγιςθ τθσ προςφοράσ.
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Γ) ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΦΩΣΟΣΤΠΙΚΟΤ ΧΑΡΣΙΟΤ
Πλα τα προσ προμικεια είδθ αναλωςίμων υλικϊν φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων και φαξ κα
πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ, και να είναι ςφμφωνα με τισ παρακάτω αναφερόμενεσ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ:
1.Φσηνηππηθφ ραξηί
α).Φσηνηππηθφ ραξηί Α4
Υαξηί Α4, δηαζηάζεσλ 210 X 297mm
χλζεζε: 100% θ.β ρεκηθφο πνιηφο
Βάξνο: 80 g/m2 ± 4%,
Πάρνο: 100-102 κm
Λεπθφηεηα :≥ 140 CIE
Αδηαθάλεηα: >90%
β). Φσηνηππηθφ ραξηί A3
Υαξηί A3, δηαζηάζεσλ 297Υ 420mm
χλζεζε: 100% θ.β ρεκηθφο πνιηφο
Βάξνο: 80 g/m2 ± 3%
Πάρνο: 100-102 κm
Λεπθφηεηα :≥ 140 CIE
Αδηαθάλεηα: >90%
2.Σν Φσηνηππηθφ ραξηί A3 θαη Α4 ζα πξέπεη :
α) λα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ απ’ επζείαο θσηνεθηχπσζε ηνπ πξσηνηχπνπ θαη απφ ηηο δχν φςεηο ηνπ θαη
λα είλαη θαηάιιειν γηα εθηππσηέο, θσηνηππηθά κεραλήκαηα ή πνιπκεραλήκαηα (ζαξσηέο, θαμ,
εθηππσηέο, θσηναληηγξαθηθά),
β) Να κελ επεξεάδεηαη απφ ην κεγάιν δηάζηεκα απνζήθεπζεο, θάησ απφ ζπλεζηζκέλεο θιηκαηνινγηθέο
ζπλζήθεο θαη λα κε παξνπζηάδεη επαηζζεζία ζε θαλνληθφ θσηηζκφ γξαθείνπ,
γ) Να έρεη ηελ θαηάιιειε ζθιεξφηεηα γηα ηελ απνθπγή δπζθνιηψλ ζηελ ηξνθνδνζία θαη λα κελ έρεη
θπκαηηζκνχο,
δ) Να κελ απνβάιεη ρλνχδη θαηά ηελ εθηχπσζε',
ε) Να είλαη απφιπηα θαζαξφ θαη απαιιαγκέλν απφ ζθφλε, ζηίγκαηα θαη θάζε κνξθήο μέλα ζψκαηα.
3.Σν ραξηί ζα είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε δεζκίδεο ησλ 500 θχιισλ, ν δε αξηζκφο ησλ θχιισλ, ζε θάζε
δεζκίδα, λα είλαη αθξηβήο, ρσξίο ζθηζκέλα ή ειαηησκαηηθά θχιια.
4.Σν θφςηκν ησλ θχιισλ θάζε δεζκίδαο λα είλαη ηειείσο ιείν θαη λα κελ παξνπζηάδεη γξακκψζεηο θαη
γξέδηα.
5.Οη δεζκίδεο πξέπεη λα είλαη πεξηηπιηγκέλεο κε εηδηθφ ραξηί, ην νπνίν λα έρεη ππνζηεί επεμεξγαζία
αδηαβξνρνπνίεζεο, έηζη ψζηε ην ραξηί εθηχπσζεο λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
ζηνπο ρψξνπο πνπ θπιάζζεηαη ή θαηά ηε κεηαθίλεζή ηνπ. Οη δεζκίδεο λα είλαη ζπζθεπαζκέλεο αλά 5 ζε
αλζεθηηθά θηβψηηα απφ ραξηφλη.
6.ην πεξηηχιηγκα θάζε δεζκίδαο ζα πξέπεη λα γξάθνληαη κε ηξφπν επθξηλή:
α) ην είδνο ηνπ ραξηηνχ,
β) ην φλνκα ή ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπ πξνκεζεπηή
γ) νη δηαζηάζεηο θαη ν αξηζκφο ησλ θχιισλ
δ) ην βάξνο ζε γξακκάξηα.
7.Να κελ απαηηνχληαη εηδηθή κεηαρείξηζε θαη ππεξβνιηθέο πξνθπιάμεηο πξηλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ
ραξηηνχ.
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Γ) ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΔΗΓΩΝ ΦΩΣΟΣΤΠΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΦΑΞ
1).Όια ηα αλαιψζηκα είδε ζα πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη θαηαζθεπήο, λα κελ θέξνπλ
ειαηηψκαηα θαη λα ηεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
2).Σα αλαιψζηκα είδε ζα πξέπεη λα είλαη γλήζηα (original) θαηλνχξγηα ηεο ππεχζπλεο θαηαζθεπαζηηθήο
εηαηξείαο, ή ηζνδχλακα απηψλ (φρη αλαγνκσκέλα, φρη αλαθαηαζθεπαζκέλα).
3).ε πεξίπησζε ηζνδχλακσλ απαηηείηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα πξνζθνκίζεη έγγξαθε πηζηνπνίεζε (κε
εκθαλή ηελ εκεξνκελία) ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά ISO 9001 ή αλψηεξε κε ηελ νπνία λα απνδεηθλχεη ην
ηζνδχλακν.
4).Όια ηα αλαιψζηκα είδε ησλ θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ θαη θαμ ζα πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλα.
ηηο εμσηεξηθέο ζπζθεπαζίεο ζα αλαγξάθνληαη
α) ε ζπκβαηφηεηα ηχπνπ-κνληέινπ,
β) ε εκεξνκελία ιήμεο ή ελαιιαθηηθά ή εκεξνκελία θαηαζθεπήο.
γ) Οη εζσηεξηθέο ζπζθεπαζίεο ζα είλαη αεξνζηεγείο.
5).Η ιήμε ησλ αλαισζίκσλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ δεθανθηψ (18) κελψλ κεηά ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο
ηνπο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Αλ ιήγνπλ πξηλ ηελ εκεξνκελία απηή ζα επηζηξέθνληαη θαη ζα
αληηθαζηζηψληαη κε ηεκάρηα πνπ ηθαλνπνηνχλ απηφ ηνλ πεξηνξηζκφ.
6).ε πεξίπησζε απνδεδεηγκέλεο βιάβεο ησλ θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ θαη θαμ ιφγσ θαθήο πνηφηεηαο
ησλ ηζνδχλακσλ αλαισζίκσλ εηδψλ ν πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ηελ απνθαηαζηήζεη κε δηθά ηνπ έμνδα.
Η ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
(πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ Πξνκεζεπηή)
Α/Α

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

ΑΠΑΗΣΖΖ

ΑΠΑΝΣΖΖ

*
1

ΦΩΣΟΣΤΠΗΚΟ ΥΑΡΣΗ

1α

Υαξηί Α4
Υαξηί Α4, δηαζηάζεσλ 210 X 297mm
χλζεζε: 100% θ.β ρεκηθφο πνιηφο
Βάξνο: 80 g/m2 ± 4%,
Πάρνο: 100-102 κm
Λεπθφηεηα ≥ 140CE
Αδηαθάλεηα:> 90%

ΝΑΙ

1β

Υαξηί A3
Γηαζηάζεηο: 297Υ 420mm ,
χλζεζε: 100% θ.β ρεκηθφο πνιηφο
Βάξνο: 80 g/m2 ± 3%
Πάρνο: 100-102 κm
Λεπθφηεηα :≥ 140 CIE
Αδηαθάλεηα: >90%
Σν Φσηνηππηθφ ραξηί Α3 θαη Α4 ζα πξέπεη:

ΝΑΙ

Να είλαη θαηάιιειν γηα ηελ απ’ επζείαο
θσηνεθηχπσζε ηνπ πξσηνηχπνπ θαη απφ ηηο δχν
φςεηο ηνπ θαη λα είλαη θαηάιιειν γηα εθηππσηέο,
θσηνηππηθά
κεραλήκαηα
ή
πνιπκεραλήκαηα
(ζαξσηέο, θαμ, εθηππσηέο, θσηναληηγξαθηθά),

ΝΑΙ

2

2α

2β

Να κελ επεξεάδεηαη απφ ην κεγάιν δηάζηεκα
απνζήθεπζεο, θάησ απφ ζπλεζηζκέλεο
θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη λα κε παξνπζηάδεη
επαηζζεζία ζε θαλνληθφ θσηηζκφ γξαθείνπ

ΝΑΙ

·--

8

2γ

2δ
2ε
3

4

Να έρεη ηελ θαηάιιειε ζθιεξφηεηα γηα ηελ απνθπγή
δπζθνιηψλ ζηελ ηξνθνδνζία θαη λα κελ έρεη
θπκαηηζκνχο
Να κελ απνβάιεη ρλνχδη θαηά ηελ εθηχπσζε

ΝΑΙ

Να είλαη απφιπηα θαζαξφ θαη απαιιαγκέλν απφ
ζθφλε, ζηίγκαηα θαη θάζε κνξθήο μέλα ζψκαηα.
Σν ραξηί ζα είλαη ζπζθεπαζκέλν ζε δεζκίδεο ησλ 500
θχιισλ, ν δε αξηζκφο ησλ θχιισλ, ζε θάζε δεζκίδα,
λα είλαη αθξηβήο, ρσξίο ζθηζκέλα ή ειαηησκαηηθά
θχιια.
Σν θφςηκν ησλ θχιισλ θάζε δεζκίδαο λα είλαη ηειείσο
ιείν θαη λα κελ παξνπζηάδεη γξακκψζεηο θαη γξέδηα.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Α/Α

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

ΑΠΑΗΣΖΖ

5

Οη δεζκίδεο πξέπεη λα είλαη πεξηηπιηγκέλεο κε εηδηθφ
ραξηί, ην νπνίν γα έρεη ππνζηεί επεμεξγαζία
αδηαβξνρνπνίεζεο, έηζη ψζηε ην ραξηί εθηχπσζεο λα
πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
ζηνπο ρψξνπο πνπ θπιάζζεηαη ή θαηά ηε κεηαθίλεζή
ηνπ. Οη δεζκίδεο λα είλαη ζπζθεπαζκέλεο αλά 5 ζε
αλζεθηηθά θηβψηηα απφ ραξηφλη.

6

ην πεξηηχιηγκα θάζε δεζκίδαο ζα πξέπεη λα
γξάθνληαη κε ηξφπν επθξηλή: α) ην είδνο ηνπ ραξηηνχ,
β) ην φλνκα ή ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπ πξνκεζεπηή γ)
νη δηαζηάζεηο θαη ν αξηζκφο ησλ θχιισλ δ) ην
βάξνο ζε γξακκάξηα.

ΝΑΙ

7

Να κε απαηηνχληαη εηδηθή κεηαρείξηζε θαη ππεξβνιηθέο
πξνθπιάμεηο πξηλ απφ ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ ραξηηνχ.

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΣΖΖ

* ...............
ΝΑΙ

ΗΗ. ΣΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΦΩΣΟΣΤΠΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ
ΦΑΞ

πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ Πξνκεζεπηή
1

2.

3

Όια ηα αλαιψζηκα είδε θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ
θαη θαμ ζα πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο θαη
θαηαζθεπήο, λα κελ θέξνπλ ειαηηψκαηα θαη λα ηεξνχλ
ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Σα αλαιψζηκα είδε ζα πξέπεη λα είλαη γλήζηα (original)
θαηλνχξγηα ηεο ππεχζπλεο θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξείαο, ή
ηζνδχλακα
απηψλ
(φρη
αλαγνκσκέλα,
φρη
αλαθαηαζθεπαζκέλα).
ε πεξίπησζε ηζνδχλακσλ απαηηείηαη απφ ηνλ
πξνκεζεπηή λα πξνζθνκίζεη έγγξαθε πηζηνπνίεζε (κε
εκθαλή ηελ εκεξνκελία) ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά ISO
9001 ή αλψηεξε κε ηελ νπνία λα απνδεηθλχεη ην
ηζνδχλακν.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

9

4

5

6

4).Όια ηα αλαιψζηκα είδε ησλ θσηνηππηθψλ
κεραλεκάησλ θαη θαμ ζα πξέπεη λα είλαη
ζπζθεπαζκέλα. ηηο εμσηεξηθέο ζπζθεπαζίεο ζα
αλαγξάθνληαη
α) ε ζπκβαηφηεηα ηχπνπ-κνληέινπ,
β) ε εκεξνκελία ιήμεο ή ελαιιαθηηθά ή εκεξνκελία
θαηαζθεπήο.
γ) Οη εζσηεξηθέο ζπζθεπαζίεο ζα είλαη αεξνζηεγείο.
Η ιήμε ησλ αλαισζίκσλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ
δεθανθηψ (18) κελψλ κεηά ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο
ηνπο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Αλ ιήγνπλ πξηλ ηελ
εκεξνκελία απηή ζα επηζηξέθνληαη θαη ζα
αληηθαζηζηψληαη κε ηεκάρηα πνπ ηθαλνπνηνχλ απηφ ηνλ
πεξηνξηζκφ.

ΝΑΙ

ε
πεξίπησζε
απνδεδεηγκέλεο
βιάβεο
ησλ
θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ θαη θαμ ιφγσ θαθήο
πνηφηεηαο ησλ ηζνδχλακσλ αλαισζίκσλ εηδψλ ν
πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ηελ απνθαηαζηήζεη κε δηθά
ηνπ έμνδα

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΗΗΗ.- ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ
(πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ Πξνκεζεπηή)

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

1
2

ΥΑΡΣΙ ΛΕΤΚΟ Α4
XAΡTI ΛEYKO A3

ΕΦΕΣΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

ΣΕΜΑΥΙΑ
/ΠΑΚΕΣΑ
3500
15

ΣΙΜΗ
ΣΕΜΑΥΙΟΤ

ΤΝΟΛΟ

ΙΑΣΡΟΔΙΚΑΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

1
2

XAΡTI ΛEYKO A4
TONER ΓΙΑ FAX ΜΑΡΚΑ
SAMSUNG ΜΟΝΣΕΛΟ
SF760P
TONER ΓΙΑ FAX ΜΑΡΚΑ
CANON ΜΟΝΣΕΛΟ CL380S
TONER ΓΙΑ ΦΩΣΟΣΤΠΙΚΟ
ΜΑΡΚΑ PANASONIC
ΜΟΝΣΕΛΟ DP 8020E

3
4

ΣΕΜΑΥΙΑ
/ΠΑΚΕΣΑ
100
12

ΣΙΜΗ
ΣΕΜΑΥΙΟΤ

ΤΝΟΛΟ

4
4

ΔΙΚΑΣΗΡΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

1
2

XAΡTI ΛEYKO A4
XAΡTI ΛEYKO A3

ΣΕΜΑΥΙΑ
/ΠΑΚΕΣΑ
50
10

ΣΙΜΗ
ΣΕΜΑΥΙΟΤ

ΤΝΟΛΟ

10

ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

1

TONER ΓΙΑ ΦΩΣΟΣΤΠΙΚΑ
KONICA MINOLTA
BIZHUB 162
ΜΕΛΑΝΟΣΑΙΝΙΑ ΓΙΑ FAX
PANASONIC PANAFAX VF490
ΜΕΛΑΝΟΣΑΙΝΙΑ ΓΙΑ FAX
ΡANASONIC KX-FP205GR
ΥΑΡΣΙ ΛΕΤΚΟ Α4

2
3
4

ΣΕΜΑΥΙΑ
/ΠΑΚΕΣΑ
2

ΣΙΜΗ
ΣΕΜΑΥΙΟΤ

ΤΝΟΛΟ

3
8
50

ΕΙΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΣΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

1

TONER ΓΙΑ ΦΩΣΟΣΤΠΙΚΟ
KONICA MINOLTA 7085
TONER ΓΙΑ ΦΩΣΟΣΤΠΙΚΟ
KONICA MINOLTA
BIZHUB 1217
TONER ΓΙΑ CANON IR 5065
TONER ΓΙΑ FAX CANON
L380
TONER ΓΙΑ FAX CANON
L2000
ΥΑΡΣΙ Α4 ΛΕΤΚΟ

2
3
4
5
6

ΣΕΜΑΥΙΑ
/ΠΑΚΕΣΑ
5

ΣΙΜΗ
ΣΕΜΑΥΙΟΤ

ΤΝΟΛΟ

4
21
50
8
2.000

ΤΠΟΘΗΚΟΦΤΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

1

ΜΕΛΑΝΟΣΑΙΝΙΑ ΓΙΑ EPSON
LX300+II
ΜΕΛΑΝΟΣΑΙΝΙΑ ΓΙΑ EPSON
FX-2190

2

ΣΕΜΑΥΙΑ
/ΠΑΚΕΣΑ
25

ΣΙΜΗ
ΣΕΜΑΥΙΟΤ

ΤΝΟΛΟ

8

ΤΠΟΘΗΚΟΦΤΛΑΚΕΙΟ ΥΑΛΑΝΔΡΙΟΤ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ

1

Σόνερ για φωτοτυπικό Canon
Image Runner 2530i
Σόνερ για φωτοτυπικό Canon IR1133

2

ΣΕΜΑΥΙΑ
/ΠΑΚΕΣΑ
3

ΣΙΜΗ
ΣΕΜΑΥΙΟΤ

ΤΝΟΛΟ

2

Ζ ζςνολική αξία για ηην ππομήθεια όλων ηων ανωηέπω αναλωζίμων ςλικών
θωηοηςπικών μησανημάηων και θαξ, (θωηοηςπικό σαπηί, ηόνεπ κ.λ.π) για όλερ ηιρ
ανωηέπω Τπηπεζίερ απμοδιόηηηαρ ηος Δθεηείος Αθηνών ανέπσεηαι ζηο ποζό ηων
………………………………………………………………………………………….. σωπίρ ΦΠΑ
και ζηο ποζό ηων …………………………………………………...………………….με ΦΠΑ

11

Ο πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ.
4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α' 75), φπσο ηζρχεη, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ
γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχαλαθνίλσζεο, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη θαη λα δειψλεη φηη έιαβε γλψζε θαη απνδέρεηαη
αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο ζπιινγήο πξνθνξψλ, ε δε
πξνζθνξά ηνπ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο απηήο.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ σο άλσ λφκνπ φηη κέρξη θαη ηελ
εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 73 παξ.
1,2 θαη 4 , άξζξν 74 ηνπ Ν. 4412/2016 θαζψο θαη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ
θαζνξίδνληαη απφ ην άξζξν 75 ηνπ ίδηνπ λφκνπ (άξζξν 79 παξ. 2 α, β απηνχ) .
Δ) ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςεθίνπο αλαδφρνπο γηα ελελήληα (90) εκέξεο
απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Πξνζθνξά πνπ
νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Η αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ ζηνλ αλάδνρν κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε ηελ ιήμε
ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί.
Σ) ΣΗΜΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα πεξηιακβάλνπλ α) φιεο ηηο επηβαξχλζεηο (θφξνπο θ.ι.π.),
νη νπνίεο βαξχλνπλ εμ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν θαη β) ηηο λφκηκεο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, νη
νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.
Οη ηηκέο ζα δίδνληαη κφλν ζε ΔΤΡΧ.
Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε
πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Ε) ΠΑΡΑΓΟΖ-ΠΑΡΑΛΑΒΖ
Η παξάδνζε ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ αλαισζίκσλ πιηθψλ θσηνηππηθψλ
κεραλεκάησλ θαη θαμ, (θσηνηππηθφ ραξηί, ηφλεξ θ.ι.π) ζα γίλεη εθάπαμ ή ηκεκαηηθά, κε
έμνδα ηνπ πξνκεζεπηή, θαζεκηά απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο ππεξεζίεο,
ην αξγφηεξν κέζα ζε ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο
ζχκβαζεο θαη κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, ν νπνίνο ζα παξέρεη φια ηα ηερληθά κέζα πνπ ηπρφλ
ρξεηαζηνχλ γηα ηε κεηαθνξά θαη παξάδνζή ηνπο (π.ρ. θαξφηζηα, παιεηνθφξα, θιάξθ θ.ι.π).
Σα αλσηέξσ είδε ζα παξαδνζνχλ ζηνπο ρψξνπο θαη ζηνπο νξφθνπο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ
ζηνλ Αλάδνρν απφ ηνπο ππεχζπλνπο ησλ ππεξεζηψλ.
Γηα ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο ζηηο παξαδφζεηο ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη
ηελ Τπεξεζία θαη λα δηθαηνινγήζεη ηελ θαζπζηέξεζε απηή.
Οη πξνο παξάδνζε πνζφηεηεο ησλ αλσηέξσ εηδψλ αλαισζίκσλ πιηθψλ θσηνηππηθψλ
κεραλεκάησλ θαη θαμ, (θσηνηππηθφ ραξηί, ηφλεξ θ.ι.π), φηαλ παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία,
ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή πνπ έρεη ζπζηαζεί κε απφθαζε ησλ
πξντζηακέλσλ ησλ θαηά ηφπνπο ππεξεζηψλ άξζξν 221 ηνπ Ν. 4412/2016, ε νπνία
(Δπηηξνπή) ζα ζπληάζζεη ην πξσηφθνιιν παξαιαβήο πιηθνχ θαη ηε βεβαίσζε θαιήο
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ζα ηα απνζηέιιεη ζηε ζπλέρεηα ζην Δθεηείν Αζελψλ (Δπηηξνπή
Γηαρείξηζεο Δπηρνξήγεζεο), καδί κε ην πξσηφηππν δειηίν απνζηνιήο ηνπ πξνκεζεπηή,
πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε πιεξσκή ηνπ ( άξζξν 208,209 ηνπ Ν. 4412/2016).
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Ζ) ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΜΑΣΑΗΩΖ
Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα, ρσξίο θακία επηβάξπλζε γηα ην Γεκφζην:
Α. Να απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ή αθχξσζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο,
Β. Να απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ επαλάιεςή ηεο κε
ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο αλαθνίλσζεο,
Γ. Να απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη λα πξνζθχγεη ζηε
δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο,
εθφζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξ. 106 ηνπ Ν. 4412/2016.
Θ) ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ
Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, γηα ην ζπλνιηθφ ζπκθσλεζέλ ηίκεκα, ζα γίλεη κεηά ηελ
παξάδνζε, έιεγρν θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ησλ εηδψλ αλαισζίκσλ
πιηθψλ θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ θαη θαμ, (θσηνηππηθφ ραξηί, ηφλεξ θ.ι.π) ζε φινπο ηνπο
επνπηεπφκελνπο θνξείο, κε ηξαπεδηθή επηηαγή, εμνθινχκελε απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο,
κεηά ηελ ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο έγγξαθεο πηζηνπνίεζεο θαιήο
εθηέιεζεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ απφ ηηο αξκφδηεο πξνο ηνχην Δπηηξνπέο ησλ
πξναλαθεξφκελσλ Τπεξεζηψλ θαζψο θαη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ.
Χο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη
ζην άξζξν 200 ηνπ Ν. 4412/2016.
Απφ ην πνζφ ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο ζα γίλεη παξαθξάηεζε ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, νη
νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά ζρεηηθέο δηαηάμεηο,
θαζψο θαη θξάηεζε 0,06% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ
(Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ.), ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο θαζαξήο αμίαο ησλ
εηδψλ, πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ. Η θξάηεζε ππέξ Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. ππάγεηαη ζε ραξηφζεκν
3% θαη Ο.Γ.Α. ραξηνζήκνπ, πνπ ππνινγίδεηαη κε πνζνζηφ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ.
Σν ηηκνιφγην ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ, επάγγεικα:
Γηθαζηήξηα, Γηεχζπλζε: Κπξίιινπ Λνπθάξεσο αξ.14, Σ.Κ. 11522 Αζήλα , θαη Α.Φ.Μ.
997414035- Γ.Ο.Τ. Φπρηθνχ θαη ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο πνπ ηνλ βαξαίλνπλ
απνθιεηζηηθά.
Η) ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ παξαιαβή ησλ αλσηέξσ εηδψλ βξεζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ή
ζε κέξνο απηψλ αθαηάιιειν πιηθφ, ην νπνίν δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ή εκπνδίδεη ηελ
απξφζθνπηε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ή θαζπζηεξεί ζνβαξά απηή, ε επηηξνπή παξαιαβήο ζα
απνξξίπηεη ηελ αθαηάιιειε πνζφηεηα θαη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε αληηθαηάζηαζε απηήο
(κε δηθά ηνπ έμνδα), κε ίζε πνζφηεηα πνπ ζα πιεξνί ηνπο φξνπο.
ε πεξίπησζε πνπ θαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ
βξεζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ή ζε κέξνο απηψλ αθαηάιιειν πιηθφ, ην νπνίν δελ κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί ή εκπνδίδεη ηελ απξφζθνπηε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ή θαζπζηεξεί ζνβαξά
απηή, ε επηηξνπή παξαιαβήο ζα απνξξίπηεη ηελ αθαηάιιειε πνζφηεηα θαη ν αλάδνρνο
ππνρξενχηαη ζε αληηθαηάζηαζε απηήο (κε δηθά ηνπ έμνδα) κε ίζε πνζφηεηα πνπ ζα πιεξνί
ηνπο φξνπο(άξζξα 213, 215 ηνπ Ν. 4412/2016).
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ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο αδηθαηνιφγεηα δελ παξαδψζεη ηα πξνο
πξνκήζεηα είδε αλαισζίκσλ πιηθψλ θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ θαη θαμ, (θσηνηππηθφ ραξηί,
ηφλεξ θ.ι.π) κέζα ζηελ θαζνξηζκέλε απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε πξνζεζκία ή ζε
πεξίπησζε πνπ δελ ηεξήζεη νπνηνλδήπνηε φξν απηήο, εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο
νη θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηηο θξαηηθέο πξνκήζεηεο θαζψο θαη νη φξνη ηεο παξνχζαο
αλαθνίλσζεο (άξζξα 129,130,133,206,207, ηνπ Ν. 4412/2016).
Σπρφλ πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο Αλαθνίλσζεο παξέρνληαη
απφ ην γξαθείν Γηαρείξηζεο απφ ηνλ θ. Αζαλάζην Μπαιαρνχηε, γξαθείν 1341, 7νο φξνθνο
Γηθαζηηθνχ Μεγάξνπ Δθεηείνπ Αζελψλ, ηει:210-6404206 θαη θαμ: 210-6404644.
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ην πιήξεο ζψκα ηεο παξνχζαο είηε απφ
ην γξαθείν πνπ αλαθέξεηαη ακέζσο πην πάλσ (γηα λα ην θσηνηππήζνπλ), είηε απφ ην
δηθηπαθφ ηφπν «ΓΙΑΤΓΔΙΑ» (ζηνλ νπνίν ζα αλαξηεζεί), είηε απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δθεηείνπ
Αζελψλ ζηε δηεχζπλζε www.efeteioathinon.gr (Τπεξεζίεο Δλεκέξσζεο-Γηαγσληζκνί
πξνκεζεηψλ).
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