ΑΔΑ: ΒΕΔΔ469ΗΙΖ-ΠΔΨ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα
Πληροφορίες: Αικ. Βουμβουλάκη
Τηλέφωνο : 210-8707099

Αθήνα, 12/03/2013
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ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και
συσκευών τηλεομοιοτυπίας για τις ανάγκες του Ε.Ο.Τ.
AΠΟΦΑΣΗ
Ο Γ ΕΝΙΚΟΣ Γ Ρ ΑΜ Μ ΑΤ ΕΑΣ Τ ΟΥ Ε.Ο.Τ .
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Α.Ν.1565/50, όπως κυρώθηκε με τον Ν.1624/51 και με τις μεταγενέστερες
τροποποιήσεις ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2160/1993 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/19-7-1993) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες
διατάξεις».
3. Το κεφάλαιο Β΄ του Ν. 3878/2010 (Φ.Ε.Κ. 161/Α/20-09-10) και συγκεκριμένα τα άρθρα 6,7,8 και 9 με
θέμα «Ρυθμίσεις για τα όργανα Διοίκησης του Ε.Ο.Τ.»
4. Το Π.Δ.343/2001 (Φ.Ε.Κ. 231/Α/11-10-01) «Οργανισμός διάρθρωσης Υπηρεσιών Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού» και ειδικότερα το άρθρο 13γ που αναφέρονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος
Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών & Βιβλιοθήκης της Διεύθυνσης Διοικητικού.
5. Τον Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ.19/Α/1-2-1995) «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα», σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ.150/Α/10-7-07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» και τις
διατάξεις του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4049/2012 (Φ.Ε.Κ. 35/Α/23-2-2012).
6. Τον Ν.2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27-11-1995) περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους κ.ά., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/17-8-2010)
«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» και ειδικότερα με τα άρθρα 20-23 αυτού.
7. Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο
‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις»
8. Το Π.Δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/21-06-12) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και
κατάργηση υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 6 περί ίδρυσης του Υπουργείου Τουρισμού, και η παρ.
13 του Π.Δ. 86/2012 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/21-06-12) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών».
9. Την υπ’ αριθ. 18233/24-12-2012 απόφαση Υπουργού Τουρισμού (Φ.Ε.Κ. 582/ΥΟΔΔ/24-12-2012) περί
διορισμού Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ.
10. Την υπ’ αριθ. 177/Συν. 16η/7-9-12 (Φ.Ε.Κ. 2460/Β΄/7-9-12) απόφαση Δ.Σ. Ε.Ο.Τ. περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων από το Δ.Σ./Ε.Ο.Τ. στον Πρόεδρο και στον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.
11. Την υπ’ αριθ. 590/15-01-2013 απόφαση Υπουργού Τουρισμού (Φ.Ε.Κ. 13/ΥΟΔΔ/15-01-2013) περί
Διορισμού Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Δ.Σ. EOT.
12. Το από 23/01/2013 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του τμήματος πληροφορικής.
13. Την ανάγκη διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και
συσκευών τηλεομοιοτυπίας για τις ανάγκες του Ε.Ο.Τ.
14. Τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Ε.Ο.Τ., κ.α. 1261.01 «Προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης &
μικροαντικειμένων γραφείου γενικά», έτους 2013.
15. Την υπ’ αριθ. 1Α/23-01-2013 (Φ.Ε.Κ. 323/Β΄/18-02-2013) απόφαση Δ.Σ. Ε.Ο.Τ. περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.
16. Την υπ’ αρ. 510047/1-03-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΔΞ469ΗΙΖ-055) απόφαση δέσμευσης πίστωσης.
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ΑΠΟΦΑΣ ΙΖΟΥΜ Ε
1) Την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και συσκευών
τηλεομοιοτυπίας για τις ανάγκες του Ε.Ο.Τ., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως
αναλυτικά περιγράφεται στην παρούσα.
2) Την ανάρτηση της παρούσας στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΟΤ για πέντε (5) συνεχόμενες ημέρες
και την αποστολή της σε τουλάχιστον τρεις εταιρείες οι οποίες είχαν συνεργαστεί με τον ΕΟΤ για
αντίστοιχη προμήθεια στο παρελθόν.
3) Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντας τον στον Ελληνικό
Οργανισμό Τουρισμού, Αναστασίου Τσόχα 7, Τ.Κ. 115 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα, Διεύθυνση
Διοικητικού,– ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (ΙΣΟΓΕΙΟ), το αργότερο μέχρι την Τρίτη 19-03-2013 και ώρα
10:00.π.μ.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται.
4) Ως ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η Τρίτη 19-03-2013 και ώρα 10:30 π.μ.
5) Τη διάθεση συνολικού ποσού μέχρι των δέκα εννιά χιλιάδων ευρώ (19.000,00 €),
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, ήτοι 15.447,15 €, πλέον Φ.Π.Α., για την προμήθεια αναλωσίμων
εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για τις ανάγκες του Ε.Ο.Τ.
6) Η δαπάνη, που θα προκύψει μετά τη διενέργεια του πιο πάνω διαγωνισμού θα βαρύνει τον κ.α. 1261
«Προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου γενικά».

Επισυνάπτονται τα παρακάτω Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ…………………………………………………………..(σελ 6)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ………………………………….… (σελ 1)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΠΑΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ :
Αποδέκτες για κοινοποίηση:
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ.
Εσωτερική Διανομή:
Δ/νση Διοικητικού / Γραμματεία
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών & Βιβλιοθήκης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια
αναλωσίμων εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και τις
διατάξεις του Π.Δ. 118/2007.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την ανωτέρω προμήθεια δεν θα υπερβεί τις δέκα εννιά
χιλιάδες ευρώ (19.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, ήτοι 15.447,15 €, πλέον Φ.Π.Α. και
αναλύεται ως εξής:
Για τα γνήσια αναλώσιμα των εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας, μέχρι ποσού δέκα πέντε χιλιάδων
ευρώ (15.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, ήτοι 12.195,12 € πλέον Φ.Π.Α. 23%.
Για τα συμβατά και ανακατασκευασμένα αναλώσιμα των εκτυπωτών, μέχρι ποσού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ
(4.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, ήτοι 3.252,03 € πλέον Φ.Π.Α. 23%.
Η δαπάνη, που θα προκύψει μετά τη διενέργεια του πιο πάνω διαγωνισμού θα βαρύνει τον κ.α. 1261.01
«Προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης & μικροαντικειμένων γραφείου γενικά».
Η παραγγελία από τον Ε.Ο.Τ. θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιάζονται και τα
ενεργά μηχανήματα που θα διαθέτει.
Ο κατάλογος των αναλωσίμων που περιλαμβάνεται στους πίνακες των οικονομικών προσφορών δεν είναι
περιοριστικός για τον Ε.Ο.Τ.. Αντίθετα, ο Οργανισμός θα μπορεί να προβαίνει εκτάκτως και στην παραγγελία
αναλωσίμων που δεν αναφέρονται στον ανωτέρω κατάλογο, πάντα εντός του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού.
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα διαρκέσει μέχρι την κάλυψη των κονδυλίων του προϋπολογιζόμενου
ποσού.
Δεκτές γίνονται και τμηματικές προσφορές για τις δύο κατηγορίες αναλωσίμων όπως αναφέρονται
παρακάτω:
1. Για τα γνήσια αναλώσιμα εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας (μέχρι ποσού δέκα πέντε χιλιάδων
ευρώ (15.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, ήτοι 12.195,12 € πλέον Φ.Π.Α. 23%)
2. Για τα ισοδύναμα αναλώσιμα των εκτυπωτών (μέχρι ποσού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €),
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, ήτοι 3.252,03 € πλέον Φ.Π.Α. 23%)
Ο Ε.Ο.Τ. θα αναθέσει την προμήθεια σε έναν ή περισσότερους προμηθευτές και σε κάθε περίπτωση σε
όποιον κριθεί μειοδότης ανά κατηγορία αναλωσίμων.
Οποιεσδήποτε διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού θα αναρτώνται στη ιστοσελίδα του Ε.Ο.Τ.
www.gnto.gov.gr
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο/Οι Ανάδοχος/ Ανάδοχοι θα καταβάλουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 10% της
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
Τα αναλώσιμα υλικά που θα βρεθούν κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, κατά την περίοδο
χρησιμοποίησης τους ακατάλληλα θα επιστραφούν στον ανάδοχο, ο οποίος έχει την υποχρέωση να τα
αντικαταστήσει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών.
Στη περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης ο Ε.Ο.Τ. μπορεί να προμηθευτεί την εν λόγω
ποσότητα από άλλον προμηθευτή και στον ανάδοχο θα καταλογιστεί ποινική ρήτρα ίση με το ποσό της εν
λόγω δαπάνης.
Προσφορές που δεν καλύπτουν του Γενικούς και Ειδικούς Όρους της Πρόσκλησης θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει :
 Να αναγράφεται η τιμή μονάδας ανά τεμάχιο αριθμητικά και ολογράφως.
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Να αναγράφεται, για τα laser toner ο αριθμός σελίδων που εκτυπώνονται για τα Inkjet η περιεκτικότητα
σε ml και για τα μελάνια των συσκευών τηλεομοιοτυπίας ο αριθμός των σελίδων που εκτυπώνονται ανά
συσκευασία.
Να δηλώνεται ρητά ότι τα υπό προμήθεια είδη θα είναι τα γνήσια όπου αυτό απαιτείται
Για όλα τα είδη απαιτείται απαράβατος όρος με ποινή αποκλεισμού έγγραφη βεβαίωση του
κατασκευαστή ότι έχει πιστοποίηση ISO9001:2008 ή ισοδύναμη και πιστοποίηση ISO14001:2004 ή
ισοδύναμη.
Ειδικά για τα ισοδύναμα θα δηλώνεται ρητά ότι τα υλικά (μελάνια και ανταλλακτικά) είναι αρίστης
ποιότητας και ότι τα μελανοδοχεία έχουν υποστεί συντήρηση του πλαστικού καλύμματος με
αντικατάσταση των φθαρμένων και ελαττωματικών μερών καθώς και καθαρισμό αντικατάσταση
κεφαλών-τυμπάνων εκτύπωσης.
Η υποψήφια ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 18 μηνών από την
ημερομηνία παραλαβής που θα αναγράφεται στο τιμολόγιο ή το δελτίο αποστολής.
Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης και το προϊόν να έχει χρόνο ζωής τουλάχιστον 18 μηνών από την
ημερομηνία παράδοσής του στην Υπηρεσία.
Τα προϊόντα θα πρέπει να πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές του κάθε μηχανήματος.
Η εξωτερική συσκευασία να φέρει τοποθετημένους κωδικούς αναγνώρισης barcode καθώς και επίσης
περιγραφή συμβατότητας τύπου – μελανιού.
Τόσο τα μελάνια όσο και τα τόνερ απαραιτήτως να είναι εσωτερικά συσκευασμένα αεροστεγώς.
Στην προσφορά πρέπει να αναφέρεται το εργοστάσιο παραγωγής και η χώρα στην οποία παράγεται το
προϊόν .
Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε αλλοίωση , σε ποσοστό 10% της συνολικής ποσότητας ο
προμηθευτής υποχρεούται να αλλάξει όλη την υπόλοιπη ποσότητα που έχει παραγγελθεί.
Να δηλώνεται υπεύθυνα ότι εφ΄όσον προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε εκτυπωτή από την χρήση των
ισοδύναμων προϊόντων (γεγονός που θα πιστοποιηθεί είτε από την κατασκευάστρια εταιρεία ή την
εταιρεία συντήρησης των εκτυπωτών) θα αναλάβουν είτε την αποκατάσταση της βλάβης του εκτυπωτή
είτε την αποζημίωση της χρέωσης του επισκευαστή.
Να αναφέρεται κατάλογος με τα στοιχεία μεγάλων πελατών (ιδιωτικού και δημοσίου φορέα) που
χρησιμοποιούν τα προσφερόμενα προϊόντα.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ

Τα γνήσια προϊόντα θα πρέπει συμπληρωματικά με τους γενικούς όρους να είναι καινούργια, αρίστης
κατασκευής και γνήσια της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας με τον αντίστοιχο εκτυπωτή ή την αντίστοιχη
συσκευή τηλεομοιοτυπίας
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω Πίνακες Οικονομικής
Προσφοράς και να ανταποκρίνεται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της πρόσκλησης.
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

1

LEXMARK C544x1KG

6.000 ΣΕΛΙΔΕΣ

52

2

LEXMARK C544x1CG

4.000 ΣΕΛΙΔΕΣ

10

3

LEXMARK C544x1MG

4.000 ΣΕΛΙΔΕΣ

10

4

4.000 ΣΕΛΙΔΕΣ

10

5

LEXMARK C544x1YG
Lexmark waste box
toner

30.000 ΣΕΛΙΔΕΣ

20

6

lexmark imagine kit

30.000 ΣΕΛΙΔΕΣ

7

7

OKI 3320 (εκτυπωτης)

3 ΕΚ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

6

8

hp 126A

1.200 ΣΕΛΙΔΕΣ

2

TIMH ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

TIMH ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ x
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

α/α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

1

OKIFAX 160

2.400 ΣΕΛΙΔΕΣ

4

2

OKIFAX 170

2.000 ΣΕΛΙΔΕΣ

4

3

OKIFAX 2510

4.000 ΣΕΛΙΔΕΣ

4

4

SHARP AM 400

3.000 ΣΕΛΙΔΕΣ

5

5

XEROX 1008

3.000 ΣΕΛΙΔΕΣ

6

6

OKIFAX 4515

3.300 ΣΕΛΙΔΕΣ

4

TIMH ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

TIMH ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Χ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
1. ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ 15.000,00 €
2. ΓΙΑ ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΜΕ
ΤΟΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΔΑ: ΒΕΔΔ469ΗΙΖ-ΠΔΨ

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
Για τα ισοδύναμα προϊόντα ισχύουν τα παρακάτω:
 Τυχόν κρυμμένα ελαττώματα (ανομοιόμορφη κατανομή μελάνης – κόλλας κλπ) τα οποία έχουν σαν
αποτέλεσμα την περιοδική τυχαία κακή εκτύπωση ή την έλλειψη παντελούς εκτύπωσης, αφού
διαπιστωθούν από την Υπηρεσία , δημιουργούν υποχρέωση του προμηθευτή για αντικατάσταση όλης
της λοιπής ποσότητας καθώς και των ελλατωματικών, που εντοπίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν μερικώς.
 Για τα LASER TONER στην προσφορά θα δοθεί ο αριθμός σελίδων που τυπώνει βάσει ISO/IEC19752
και για τα INKJET περιεκτικότητα σε ml.
 Ως ισοδύναμα γίνονται δεκτά ανακατασκευασμένα για τα οποία απαιτείται ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕ
ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ότι:
 Τα προϊόντα του είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 33870 (LASER TONER)
& DIN 33871 (INKJET) ή ισοδύναμες.
 Τα cartridge (inkjet & laser) έχουν χρησιμοποιηθεί μία μόνο φορά (VIRGIN CARTRIDGE).
 Έχουν οικολογικό χημικό toner.
 Τα ανακατασκευασμένα laser CARTRIDGE με ενσωματωμένο τύμπανο έχουν:
o καινούργιο τύμπανο
o καινούργιο VIPER BLADE
o καινούργιο ότι χρειάζεται αντικατάσταση (CHIP, DOCTOR, BLADE, DOCTOR BAR, κλπ)
o ταινία ασφαλείας.
 Κατασκευή των προσφερομένων ειδών σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά
συνεπάγεται την κήρυξη του προμηθευτή έκπτωτου από την σύμβαση με τις προβλεπόμενες σχετικές
κυρώσεις.
Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω Πίνακες Οικονομικής
Προσφοράς και να ανταποκρίνεται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της πρόσκλησης.
Σημειώνεται ότι ο Συντελεστής Στάθμισης έχει προκύψει βάσει της αναμενόμενης ποσότητας
παραγγελίας ανά κωδικό προς την συνολική αναμενόμενη ποσότητα παραγγελίας σύμφωνα με τα στοιχεία
παραγγελιών έτους 2012.

Η στήλη «TIMH ANA ml ή ΑΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» προκύπτει από την διαίρεση της στήλης «TIMH ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.» προς την στήλη «ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ (ΓΙΑ LASER TONER)» ή «ΑΡΙΘΜΟΣ ML (ΓΙΑ
INKJET)»

Η στήλη «ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ TIMH ANA ml ή ΑΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό
της στήλης «TIMH ANA ml ή ΑΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» με την στήλη «ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ»
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α/α

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ
Canon 6 black
Canon 6 cyan
Canon 6 magneta
Canon 6 photocyan
Canon 6 photomagenta
Canon 6 yellow
Canon 8 BK
Canon 8 C
Canon 8 M
Canon 8 Y
Color laserjet Q6000A
Color laserjet Q6001A
Color laserjet Q6002A
Color laserjet Q6003A
Color laserjet Q7581A
Color laserjet Q7582A
Color laserjet Q7583A
Hp 15
Hp 15A
Hp 17
Hp 337
Hp 338
Hp 339
Hp 343
Hp 344
HP 350
Hp 363 vivera black
Hp 363 vivera cyan

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
(ΓΙΑ LASER
TONER)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ML (ΓΙΑ
INKJET)

TIMH
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

TIMH ANA
ml ή ΑΝΑ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

TIMH ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

0,029
0,010
0,015
0,004
0,006
0,014
0,004
0,004
0,004
0,004
0,021
0,012
0,012
0,010
0,012
0,010
0,008
0,004
0,004
0,004
0,058
0,068
0,193
0,097
0,125
0,004
0,006
0,006

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
TIMH ANA ml ή
ΑΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΔ469ΗΙΖ-ΠΔΨ

α/α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ

29

Hp 363 vivera light cyan
Hp 363 vivera light
magenta

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
(ΓΙΑ LASER
TONER)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ML (ΓΙΑ
INKJET)

TIMH
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

TIMH ANA
ml ή ΑΝΑ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

TIMH ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
TIMH ANA ml ή
ΑΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

0,006
0,006
0,006
0,006
0,010
0,008
0,004
0,077
0,006
0,014
0,116

Hp 363 vivera magenta
Hp 363 vivera yellow
Hp 56
Hp 57
Laserjet 49A
Laserjet 7553A
Laserjet C4129x
Laserjet Q6470A
Laserjet12A

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑ ml Ή ΤΙΜΗΣ ΑΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
1. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΙΣ 4.000,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
Φ.Π.Α.
2. ΓΙΑ ΤΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑ ml Ή ΤΙΜΗΣ ΑΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Εφόσον ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε παρακαλούμε να αποστείλετε σφραγισμένη κλειστή προσφορά η οποία να κατατεθεί στο κεντρικό πρωτόκολλο του
ΕΟΤ με την ένδειξη:
ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
« Προσφορά για τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας»
ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ
και θα περιλαμβάνει:
Α) συμπληρωμένους του πίνακες οικονομικών προσφορών που αντιστοιχούν στην ομάδα ή στις ομάδες (γνήσια αναλώσιμα εκτυπωτών και συσκευών
τηλεομοιοτυπίας, ισοδύναμα αναλώσιμα εκτυπωτών), για τις οποίες υποβάλλετε προσφορά και
Β) συνοδευτική επιστολή, υπόδειγμα της οποία επισυνάπτεται,
Γ) υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75/Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα
αναφέρεται ότι προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους της υπ’ αριθ 500399/12-03-13 διακήρυξης.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι την Τρίτη 19-03-13 και ώρα 10:00 π.μ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Υπόδειγμα
Συνοδευτική επιστολή προσφοράς

Αθήνα, ...........…………

ΠΡΟΣ: Ε.Ο.Τ.
Τσόχα 7
ΤΚ 115 21, ΑΘΗΝΑ

Aξιότιμοι…

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
μειοδοτικός

διαγωνισμό

διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο: «Πρόχειρος
για

την

προμήθεια

αναλωσίμων

εκτυπωτών

τηλεομοιοτυπίας», υποβάλλουμε συνημμένα την προσφορά μας η οποία αφορά:
Τα γνήσια αναλώσιμα εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας
Τα ισοδύναμα αναλώσιμα των εκτυπωτών

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος

Θέση Υπογραφής

Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας:...............................................................
Ονοματεπώνυμο:........................................................................................................
Τηλέφωνο: ................................................................................................................
Fax: ..........................................................................................................................
E-mail: ......................................................................................................................

και

συσκευών

