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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

ΕΦΕΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΡΙΜΕΛΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΤΡ. ΛΟΤΚΑΡΕΩ 14 
Σ.Κ. 11522                                      Αρ.Πρωτ.15081 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: ΑΘΑΝΑΙΟ ΜΠΑΛΑΧΟΤΣΗ                                                   Αθήνα 17-10-2017 
ΣΗΛ: 210-6404206 
Fax:  210-6404644 

e-mail: a.mpalahoutis@efeteioathinon.gr 
 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΤΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΣΩΝ 

ΦΡΑΓΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΙΩΝ (3) ΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ 

ΕΦΕΣΕΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 

 

 

 

 

 

Φορζασ: ΕΦΕΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Ανακζτουςα Αρχι: Τπουργείο Δικαιοςφνθσ Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων 
Δικαιωμάτων Σαμείο Χρθματοδοτιςεωσ Δικαςτικϊν 

Κτιρίων 

Κριτιριο Αξιολόγθςθσ: Χαμθλότερθ ςυνολικι τιμι  

Ημ/νία Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ: Σετάρτθ  25 Οκτωβρίου 2017 

Σόποσ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ: 
Εφετείο Ακθνϊν Κυρίλλου Λουκάρεωσ 14, 7οσ 

όροφοσ, γραφείο 1341 

Προχπολογιςμόσ Δαπάνθσ ζτουσ 2017: 
με Φ.Π.Α.:  

18.000,00 ευρϊ 
Γενικι περιγραφι ζργου: 

Προμικεια τριϊν (3) φωτοαντιγραφικϊν  

μθχανθμάτων για τισ ανάγκεσ του Εφετείου Ακθνϊν  

ΚΑΕ 
9742Α 

Μθχανζσ γραφείου φορζων  
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ςυλλογισ εγγράφων ςφραγιςμζνων προςφορϊν για τθν προμικεια τριϊν (3) 

φωτοαντιγραφικϊν μθχανθμάτων για τισ ανάγκεσ του Εφετείου Ακθνϊν  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΣΡΙΜΕΛΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ  

ΣΟΤ ΕΦΕΣΕΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

α) Σο ν.δ.1017/1971 "Περί ςυςτάςεωσ Σαμείου Χρθματοδοτιςεωσ Δικαςτικϊν Κτιρίων", 
όπωσ ιςχφει,  
β) το ν.δ. 496/1974, όπωσ ιςχφει, 
γ) το ν.4270/2014 "Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ", όπωσ ιςχφει, 

δ) το π.δ. 80/2016 "Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ", (Φ.Ε.Κ. 145Α/5-8-
2016), 
ε) το ν.4412/2016 "Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (Φ.Ε.Κ. 147Α/8-8-2016), 
ςτ) τθν απόφαςθ που ζλαβε το Διοικθτικό υμβοφλιο ςτθ 1187/22-2-2017 ςυνεδρίαςι 
του, με τθν οποία εξουςιοδότθςε το τακτικό του μζλοσ Μαρία Αρβανίτθ, Προϊςταμζνθ 
τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Διοίκθςθσ Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων του 
οικείου Τπουργείου, να εγκρίνει δαπάνεσ μζχρι του ποςοφ τθσ απευκείασ ανάκεςθσ 
(Φ.Ε.Κ. 1055Β/28-3-2017), 
η) τθ με αρικμό 15447/2016/8-5-2017 πρόταςθ του Τπουργοφ Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ 
και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων για τθν ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ 18.000,00€ για 
προμικεια τριϊν (3) φωτοαντιγραφικϊν μθχανθμάτων ςτο Εφετείο Ακθνϊν, και 
θ) το γεγονόσ ότι το ποςό τθσ δεςμευόμενθσ, με τθν παροφςα, πίςτωςθσ είναι εντόσ 

του εγκεκριμζνου ποςοφ διάκεςθσ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2017. 
κ) τισ διατάξεισ των άρκρων 2 παρ. 31 και 118 του Νόμου 4412/2016 για τισ Δθμόςιεσ 
υμβάςεισ Ζργων προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν. 
ι) τθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ του Σαμείου Χρθματοδοτιςεωσ Δικαςτικϊν 
Κτιρίων (ΣΑ.Χ.ΔΙ.Κ) με αρικμ. πρωτ. 9145/8-6-2017 με τθν οποία εγκρίκθκε θ δζςμευςθ 
πίςτωςθσ φψουσ 18.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. ςε βάροσ του ΚΑΕ 
9742Α του προχπολογιςμοφ ζτουσ 2017 θ οποία καταχωρικθκε με α/α 1467 ςτο Βιβλίο 
Εγκρίςεων και Εντολϊν Πλθρωμισ του ΣΑ.Χ.ΔΙ.Κ για τθν προμικεια τριϊν (3) 
φωτοαντιγραφικϊν μθχανθμάτων. 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Σθ ςυλλογι εγγράφων ςφραγιςμζνων προςφορϊν για τθν προμικεια τριϊν (3) 

φωτοαντιγραφικϊν μθχανθμάτων για τισ ανάγκεσ του Εφετείου Ακθνϊν, με κριτιριο 

κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ ςυνολικι τιμι, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Εφετείου 

Ακθνϊν  

Η ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ για τθν προμικεια τριϊν (3) 

φωτοαντιγραφικϊν μθχανθμάτων για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Εφετείου Ακθνϊν 

ανζρχεται ςτο ποςό ηωλ δζκα οκτϊ χιλιάδων ευρϊ (18.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνων 

Φ.Π.Α. και κρατιςεων. 

Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει ςτισ 25 Οκτωβρίου 2017, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 
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10:00 μ. ςτο γραφείο 1341, 7οσ όροφοσ του Εφετείου Ακθνϊν (Διεφκυνςθ: Δικαςτικό Μζγαρο 
Ακθνϊν, Κυρίλλου Λουκάρεωσ αρ. 14, Σ.Κ. 11522), και όςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ πρζπει 
να υποβάλουν ι να αποςτείλουν τισ προςφορζσ τουσ, το αργότερο μζχρι τισ 25-10-2017, θμζρα 
Σετάρτθ 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. 

τθν περίπτωςθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ ουδεμία ευκφνθ φζρει θ Ανακζτουςα Αρχι 
για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακζλων προςφοράσ που κα αποςταλοφν. 

Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ 
και επιςτρζφονται (άρκρ. 96 παρ. 5 ν.4412/16). 

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) υνεταιριςμοί 

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. 

το φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται 
ευκρινϊσ: α) Η λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 
β) Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ (Ανακζτουςασ Αρχισ) που διενεργεί τθν 
παροφςα διαδικαςία. γ) Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. δ) Σα 
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 25-10-2017, θμζρα Σετάρτθ 
και ϊρα 10.00 ςτο γραφείο 1341, 7οσ όροφοσ  του Εφετείου Ακθνϊν. 

Η τιμι μονάδασ χωρίσ Φ.Π.Α. κα λθφκεί υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν. 
Προςφορά για μζροσ τθσ ποςότθτασ που προκθρφχκθκε, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ 
(άρκ. 57 ν.4412/16). 

Όςοι παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν λαμβάνουν 
αυκθμερόν γνϊςθ των ςυμμεταςχόντων ςτο διαγωνιςμό κακϊσ επίςθσ και των τιμϊν που 
προςφζρκθκαν. 

Σο Εφετείο Ακθνϊν διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ 
ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερόμενων τιμϊν, οι δε ςυμμετζχοντεσ 
υποχρεοφνται να τα παρζχουν (άρκρ. 102 ν.4412/16). 

Προςφορζσ που παρουςιάηουν ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ Ανακοίνωςθσ, απορρίπτονται (άρκ. 91 ν.4412/16). 

θμειϊνεται 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. 

http://www.efeteioathinon.gr/
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Θ ΤΠΟΔΕΘΓΜΑ ΣΕΥΝΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

(πκπιεξώλεηαη από ηνλ Πξνκεζεπηή) 

ΓΘΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ ΣΡΘΩΝ (3) ΦΩΣΟΑΝΣΘΓΡΑΦΘΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΓΘΑ ΣΘ 

ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΕΦΕΣΕΘΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΦΧΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ 

ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΟ ή ΘΟ ΣΩΝ 65 ΑΝΣΘΓΡΑΦΩΝ Α4/ΛΕΠΣΟ (≥ 65αντίγπαυα Α4/λεπτό)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Ψεθηαθό θσηναληηγξαθηθό κεράλεκα 

ηύπνπ Laser A3 

ΑΠΑΙΣΗΗ 

ΑΠΑΝΣΗΗ  ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ  

 Γενικά    

1.1  

Η παξνύζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά 

ζηελ πξνκήζεηα ηξηώλ  ςεθηαθώλ  

θσηναληηγξαθηθώλ  κεραλεκάησλ κε 

κέζνδν εθηύπσζεο laser, ηειεπηαίν 

κνληέιν αλάινγνπ ηύπνπ, 

ακεηαρείξηζην θαη όρη 

αλαθαηαζθεπήο. 

NAI 

  

1.2  

Οη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα 

δειώζνπλ ηε ζπκκόξθσζή ηνπο κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ ηερληθώλ 

πξνδηαγξαθώλ , όπσο απηέο 

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνύζα 

δηαθήξπμε, νη νπνίεο ζα 

ζπκπεξηιεθζνύλ σο όξνη ηεο ζύκβαζεο 

πνπ ζα ππνγξαθεί. 

ΝΑΙ 

  

1.3  
Να αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην 

Μνληέιν 
ΝΑΙ 

  

 Σεχνικά Υαρακτηριστικά    

1.4  
Μέγηζην κέγεζνο 

πξσηνηύπνπ/αληηγξάθνπ Α3 
NAI 

  

1.5  
Τερλνινγία εθηύπσζεο – Αζπξόκαπξε 

Laser εθηύπσζε 
NAI 

  

1.6  
Ταρύηεηα εθηύπσζεο ≥ 65 ζει. 

Α4/ιεπηό 

  

1.7  Μλήκε ελζσκαησκέλε (ζε MB) ≥ 1,5GB   

1.8  Σθιεξόο δίζθνο ≥ 150GB    

1.9  Απηόκαηνο ηξνθνδόηεο ADF ΝΑΙ   

1.10  Βάζε ζηήξημεο θαηαζθεπαζηή NAI   
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1.11 

Καζέηεο ραξηηνύ Α4 & Α3  4 θαζέηεο  

Σπλνιηθήο 

ρσξεηηθόηε

ηαο ≥4100 

θύιισλ  

  

1.12 By Pass  ≥50 θύιισλ    

1.13 
Απηόκαηε εθηύπσζε δηπιήο 

όςεο 
ΝΑΙ 

  

1.14 Δλζσκαησκέλν έγρξσκν ζαξσηή ΝΑΙ   

1.15 Δλζσκαησκέλν εθηππσηή ΝΑΙ   

1.16 
Αλάιπζε εθηύπσζεο ≥1200x1200 

dpi 

  

1.17 Δλζσκαησκέλε θάξηα Ethernet  10/100/1000   

1.18 Γπλαηόηεηα ζύλδεζεο USB ΝΑΙ   

1.19 Να δηαζέηεη ζπξξαπηηθό ΝΑΙ   

1.20 
Να δηαζέηεη ειεθηξνληθή 

ζειηδνπνίεζε κε finisher 
ΝΑΙ 

  

1.21 

Μαδί κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

εμνπιηζκό λα δνζνύλ θαη 2 

ηεκάρηα από ηα  αληίζηνηρα 

αλαιώζηκα (toner) γηα θάζε 

έλα θσηνηππηθό κεράλεκα, 

δειαδή ζα παξαδνζνύλ έμη (6) 

toner γηα ηα ηξία (3) 

θσηναληηγξαθηθά κεραλήκαηα. 

NAI 

  

1.22 
Γηαζθάιηζε δηαζεζηκόηεηαο 

αληαιιαθηηθώλ γηα 5 έηε 
ΝΑΙ 

  

1.23 
Να παξέρεηαη εγγύεζε θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ζπζθεπήο 2 εηώλ 
ΝΑΙ 

  

1.24 

Να πεξηιακβάλεηαη ε 

εγθαηάζηαζε, ξύζκηζε θαη 

επίδεημε ηνπ κεραλήκαηνο ζε 

ρώξν πνπ ζα ππνδεηρζεί ώζηε 

λα είλαη έηνηκν λα 

ρξεζηκνπνηεζεί από ηνπο 

ηειηθνύο ρξήζηεο. 

ΝΑΙ 

  

1.25 

Οη παξαπάλσ όξνη ησλ 

ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ είλαη 

απαξάβαηνη επί ποινή 

αποκλεισμού. 

ΝΑΙ 
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ΘΘ.- ΤΠΟΔΕΘΓΜΑ ΤΝΟΛΘΚΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

(πκπιεξώλεηαη από ηνλ Πξνκεζεπηή) 

 
ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ……………………………………………………………………………….. 
                                                     
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
                                                     με έδοα……………………………………………………………, 
ξδόπ……………………………….αο….. 
                                                     
Τ.Κ………………………………….,ΑΦΜ……………………………,ΔΟΥ……………………………………… 
                                                     ςηλέτωμα 
επικξιμωμίαπ…………………………………………………………….ταν…………………. 
                                                     
email……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
      

A/A Περιγραθή Δίδοσς 
Μονάδα 

Μέηρηζης 
Γενικό ύνολο 

Ποζόηηηα 
Σιμή Mονάδος  

τωρίς ΦΠΑ 

σνολική Σιμή  
τωρίς ΦΠΑ 

(ποζόηηηα Υ ηιμή) 

1 

ΦΗΦΙΑΚΟ 
ΦΧΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΟ 

ΜΗΥΑΝΗΜΑ 
ΣΕΜΑΧΙΟ  3     

ΜΕΡΘΚΟ ΤΝΟΛΟ    

 ΦΠΑ 24%    

ΣΕΛΘΚΟ ΤΝΟΛΟ   

 
Δηλώμω όςι η ποξρτξοά ρσμςάυθηκε ρύμτωμα με ςξσπ όοξσπ ςηπ παοξύραπ 
Ποόρκληρηπ, ςηπ ξπξίαπ έλαβα γμώρη και απξδέυξμαι πλήοωπ και αμεπιτύλακςα. 

 
Η σςνολική αξία για την ππομήθεια των τπιών (3) υωτοαντιγπαυικών μησανημάτων 
για τιρ ανάγκερ τος Ευετείος Αθηνών ανέπσεται στο σςνολικό ποσό των 
………………………………………………………σωπίρ ΦΠΑ  
και στο σςνολικό ποσό …………………………….……………………….. με Φ.Π.Α.(24%) 
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Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ζην Δθεηείν Αζελώλ ηα ηξία (3) 

θσηναληηγξαθηθά κεραλήκαηα εληόο ζαξάληα πέληε (45) εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζύκβαζεο. 

Ο πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ππεύζπλε δήισζε ηεο 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπσο ηζρύεη, ρσξίο ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ 

ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία λα αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπ ελ ιόγσ δηαγσληζκνύ- 

αλαθνίλσζεο, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη θαη λα δειώλεη όηη έιαβε γλώζε θαη απνδέρεηαη 

αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο ζπιινγήο πξνθνξώλ, ε δε 

πξνζθνξά ηνπ ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο απηήο. 

Επίζες ζα πρέπεη λα θαηαζέζεη σπεύζσλε δήιωζε ρσξίο ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 

ππνγξαθήο ηοσ άλω λόκοσ όηη κέτρη θαη ηελ εκέρα σποβοιής ηες προζθοράς δελ 

ζσληρέτοσλ οη ιόγοη αποθιεηζκού ηοσ άρζροσ 73 παρ. 1, 2, 4, λ.4412/16 θαζώς θαη όηη 

πιεροί ηα θρηηήρηα επηιογής ποσ θαζορίδοληαη από ηο άρζρο 75 ηοσ ίδηοσ λόκοσ (άρζρ. 79 

παρ. 2α, β ασηού). 

 
Ε) ΘΥΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ππνςεθίνπο αλαδόρνπο γηα ελελήληα 

(90) εκέξεο από ηελ επόκελε εκέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξόηεξν ρξόλν ηζρύνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Η αλαθνίλσζε ηεο θαηαθύξσζεο ηνπ ζηνλ αλάδνρν κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε ηελ 

ιήμε ηεο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεύεη όκσο κόλν εθόζνλ απηόο ην απνδερηεί. 

 
Σ) ΣΘΜΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξώλ ζα πεξηιακβάλνπλ α) όιεο ηηο επηβαξύλζεηο (θόξνπο 

θ.ι.π.), νη νπνίεο βαξύλνπλ εμ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν θαη β) ηηο λόκηκεο ππέξ ηξίησλ 

θξαηήζεηο, νη νπνίεο βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

Οη ηηκέο ζα δίδνληαη κόλν ζε ΔΤΡΧ. 

Δθόζνλ από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή, ε 

πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Ζ) ΔΘΚΑΘΩΜΑ ΜΑΣΑΘΩΗ 

Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα, ρσξίο θακία επηβάξπλζε γηα ην 

Γεκόζην: 

Α. Να απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ή αθύξσζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Β. Να απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ επαλάιεςή ηεο κε 

ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ όξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθώλ ηεο αλαθνίλσζεο. 

Γ. Να απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη λα πξνζθύγεη ζηε 

δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθόζνλ ηζρύνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξ. 106 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

 
Η) ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ο πξνκεζεπηήο  ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ηα ηξία (3) θσηναληηγξαθηθά κεραλήκαηα 

είηε όια καδί είηε ηκεκαηηθά.  

 Η θαηαβνιή ηνπ πνζνύ ζα γίλεη από ην ΣΑΥΓΙΚ κε ρξεκαηηθό έληαικα πιεξσκήο πνπ 

ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ πξνκεζεπηή, ύζηεξα από ηελ ζύληαμε θαη ππνγξαθή σο θαη ηελ 

ππνβνιή ησλ ζρεηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ ηεο ππεξεζίαο ηνπ Δθεηείνπ Αζελώλ πξνο ην 

ΣΑΥΓΙΚ, θαη ηελ βεβαίσζε παξαιαβήο ηεο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο. Δπίζεο όιεο νη 

λόκηκεο θξαηήζεηο βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν πξνκεζεπηή. Δπηζεκαίλνπκε όηη ηα δηθαηνινγεηηθά 



8 
 

8 

 

πιεξσκήο (ηηκνιόγην θηι) ζα εθδνζνύλ ζηα ζηνηρεία: ΣΑΥΓΙΚ (ΑΦΜ 090016762 Γ.Ο.Τ ΙΒ΄ 

ΑΘΗΝΧΝ Μεζνγείσλ 96 Σ.Κ.11527). 

 Ο πξνκεζεπηήο , εγγπάηαη όηη ζα παξαδώζεη ηα αλσηέξσ ηξία (3) θσηναληηγξαθηθά 

κεραλήκαηα θαη ζα είλαη  ηειεπηαίν κνληέιν αλάινγνπ ηύπνπ, ακεηαρείξηζην θαη όρη 

αλαθαηαζθεπήο. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα από ηα αλσηέξσ ηξία (3) θσηναληηγξαθηθά 

κεραλήκαηα παξνπζηάζνπλ θάπνην ειάηησκα ή πξόβιεκα ν πξνκεζεπηήο, αλαιακβάλεη ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ίδην κνληέιν θαη ηύπν ρσξίο θακία επηβάξπλζε γηα ηελ ππεξεζία καο. 

 Η παξνύζα δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη από ηελ Διιεληθή 

Ννκνζεζία. 

 Αξκόδηα γηα ηελ επίιπζε θάζε δηαθνξάο πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςεη από ηελ εθηέιεζε, 

εθαξκνγή ή εξκελεία ηεο παξνύζαο Απόθαζεο Αλάζεζεο είλαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο. 

Πξηλ από νπνηαδήπνηε πξνζθπγή ζηα Γηθαζηήξηα, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζα θαηαβιεζεί 

θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα θηιηθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξώλ, πνπ ελδερνκέλσο αλαθύνληαη 

κεηαμύ ηνπο. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΣΡΙΜΔΛΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΣΟΤ ΔΦΔΣΔΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 
 
 
 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ 
ΑΡΔΟΠΑΓΙΣΗ 

 

 


