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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα  25.02.2015     

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  Αριθ. Πρωτ. 56801 

                 

 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ                     

                                        (Ε.Τ. Α. Α.) 

 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών                                             ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ  

ΤΜΗΜΑ       : Προμηθειών          

Ταχ.  Δ/νση    : Μάρνη 22-104 33 ΑΘΗΝΑ     ΠΡΟΣ:           ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ  

Πληροφορίες  :Ρ. Μιχαλοπούλου/Ε. Κατσαριώτη                      

Τηλέφωνο      : 210-5217 304/210-5217 327               

FAX               : 210-5217 315           

          

                        

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στην προμήθεια δύο 

(2) φωτοτυπικών μηχανημάτων που θα εγκατασταθούν στα γραφεία του Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων 

Αθηνών επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 34 στην Αθήνα, προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%»  

 
 

 Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων – Ε.Τ.Α.Α.» που συστήθηκε 

βάσει των άρθρων 25-38 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ.58/Α/3-4-2008) με έδρα την οδό Μάρνη 22 Αθήνα, σας προσκαλεί 

να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, με την υποβολή προσφοράς, για την προμήθεια δύο (2) φωτοτυπικών μηχανημάτων 

που θα εγκατασταθούν στα γραφεία του Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 34 στην 

Αθήνα, προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%», και με τη σύναψη σύμβασης. 

 

Κριτήριο της  επιλογής  του προμηθευτή θα είναι η κάλυψη των αναγκών  της Υπηρεσίας, σύμφωνα με 

τους όρους και την τεχνική περιγραφή του συνημμένου Παραρτήματος (το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας πρόσκλησης), είναι η συμφερότερη τιμή,  λαμβανομένου υπ’ όψιν του κόστους κτήσης κάθε 

μηχανήματος αλλά & του κόστους συντήρησης αυτού για χρονική περίοδο 10 ετών.   

 

             Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του 

προσφέροντος, την ημερομηνία της προσφοράς, καθώς και την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς για την προμήθεια 

δύο (2) φωτοτυπικών μηχανημάτων που θα εγκατασταθούν στα γραφεία του Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών 

του Ε.Τ.Α.Α.» 

 

             Οι σχετικές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στα Γραφεία των Ενιαίων 

Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22  Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 2
ος

 όροφος τμήμα Πρωτοκόλλου, μέχρι την  Παρασκευή 6 

Μαρτίου 2015 και ώρα 11:00 (υπόψη του Τμήματος Προμηθειών).  
 

Οι προσφορές θα είναι σε ευρώ και θα αναφέρονται χωριστά η καθαρή αξία, και ο Φ.Π.Α. Η τιμή προσφοράς 

δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει 

τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.  

 

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη: «Να μην ανοιχθεί ο φάκελος, αλλά να 

παραδοθεί κλειστός στο Τμήμα Προμηθειών». 

 

Προσφορές που υποβάλλονται μετά τις 11:00  της Παρασκευής  06.03.2015 δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 
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     Συγκεκριμένα, στο φάκελο της προσφοράς θα περιέχονται τα εξής: 

 

Α) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα  σύστασης - εκπροσώπησης για Νομικά Πρόσωπα κατά περίπτωση (όπως ΦΕΚ 

ίδρυσης και τροποποιήσεις του (για ΑΕ & ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των 

εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ, ΕΕ κλπ) και αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος για φυσικά 

πρόσωπα. 

Β)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα 

αναφέρονται: 

 ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος  

 ότι ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών με το Δημόσιο ή/και 

τα Ν.Π.Δ.Δ. λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων, τουλάχιστον κατά την τελευταία 

τριετία. 

 ότι ο  προσφέρων διαθέτει εμπειρία και την κατάλληλη τεχνογνωσία για την εκτέλεση του ζητούμενου έργου. 

 

Γ)  Βεβαίωση φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 

 Οι φάκελοι με τις οικονομικές προσφορές θα ανοιχτούν δημόσια την Παρασκευή  06.03.2015 και ώρα 11:30 

στο Τμήμα Προμηθειών του Ε.Τ.Α.Α. στον 1
ο
 όροφο, όπου μπορεί να παρευρεθεί όποιος ενδιαφερόμενος το επιθυμεί.  

 

Για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης για το οικονομικό έτος 2015 εκδόθηκε η υπ’ αρ. 44/19-01-2015 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:79Θ6ΟΡΕ1-ΥΞΦ) ποσού 2.000,00 € σε βάρος της πίστωσης του 

προϋπολογισμού εξόδων της Δ/νσης Ασφάλισης –Παροχών στον ΚΑΕ: 10974300 οικον. έτους 2015.  

 

Η συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου στη διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των 

όρων της παρούσας πρόσκλησης, οι βασικοί όροι της οποίας θα αποτελέσουν στοιχεία της σύμβασης και θα 

δεσμεύουν τον Ανάδοχο στην περίπτωση που εκ παραλήψεως δεν θα περιληφθούν σε αυτήν. 

 

Πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο έργο παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 

22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 1
ος

 όροφος,  κ.  Κατσαριώτη Ε. & κ. Μιχαλοπούλου Ρουμπίνη  τηλ: 210-5217327 και 210-

5217304 αντίστοιχα, fax: 210-5217315. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

 

 

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ 
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Ανήκει στην Πρόσκληση  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

                                                        ΓΕΝΙΚΟΙ &  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η προμήθεια δύο (2) φωτοτυπικών μηχανημάτων που θα εγκατασταθούν στα 

γραφεία του Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών του Ε.Τ.Α.Α. στην οδό  Χαριλάου Τρικούπη 34, 106 80 Αθήνα, 

από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο- του οίκου παραγωγής κάθε προσφερόμενου μηχανήματος στην Ελλάδα- 

καθώς και συντηρητή.  

Τα προσφερόμενα μηχανήματα θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω τεχνικά 

χαρακτηριστικά και  θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούρια και αμεταχείριστα, νέας τεχνολογίας 

γνωστού και αναγνωρισμένου  οίκου µε ευρεία κυκλοφορία στην Ελλάδα. Θα λειτουργούν σε τάση 

220-240 V/50-60 Ηz, θα έχουν την πιστοποίηση CE και θα πρέπει να φέρουν ενεργειακή σήμανση και 

πιστοποιημένη ένδειξη ενεργειακής απόδοσης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η εξοικονόμηση 

ενέργειας κατά την λειτουργία τους. 

Ειδικότερα, είτε θα φέρουν την πιστοποιημένη ένδειξη ενεργειακής απόδοσης «EnergyStar» είτε θα 

πληρούν προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης που θα είναι τουλάχιστον εξίσου αυστηρές µε τις 

κοινές προδιαγραφές του «EnergyStar», όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Γ της συμφωνίας 

μεταξύ της κυβέρνησης των Η.Π.Α. και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά µε τον συντονισμό 

προγραμμάτων επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης για το γραφειακό εξοπλισμό(L 381/28-12- 

2006), σύμφωνα µε την υπ’ αριθμ. ∆6/Β/14826/17.06.2008 υπουργική απόφαση «Μέτρα για την 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στον δημόσιο και ευρύτερο 

δημόσιο τομέα» (ΦΕΚ 1122/Β/17.06.2008). 

 
 

 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
Α4:>20 AΝΤΙΓΡΑΦΑ/ΛΕΠΤΟ 

Α3:>6 AΝΤΙΓΡΑΦΑ/ΛΕΠΤΟ 

ΣΜΙΚΡΥΝΣΗ/ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ 

ΕΓΓΡΑΦΟΥ 
ΝΑΙ (25%-400%) 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΝΑΙ ≥250 ΦΥΛΛΩΝ (Α5-Α3) 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ Α5-Α3 

ΚΑΣΕΤΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ 

≥ ΔΥΟ (2) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

≥250 ΦΥΛΛΩΝ ΕΚΑΣΤH, 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΝΟΣ (1) ΒΥ PASS 

≥50 ΦΥΛΛΩΝ 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΠΛΗ ΟΨΗ  ΝΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ 1ΣΕ 1, 2 ΣΕ 1, 1 ΣΕ2, 2 ΣΕ 2, 4 ΣΕ 1 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ/Η.Υ. ΝΑΙ / ΝΑΙ 
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ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ (INTERFACE) USB 2.0 H ANΩΤΕΡΟ, ΕΤΗΕΡΝΕΤ 

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 
1-999 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ≥600Χ600 DPI 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ 

(SCAN) 
NAI 

TAXYTHTA ΣΑΡΩΣΗΣ Α4>20 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ/ΛΕΠΤΟ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ ≥ 300Χ300 DPI 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ PDF, XPS, JPEG, TIFF 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

WINDOWS VISTA(32/64 BIT), 

WINDOWS 7 & 8 (32/64 BIT), 

WINDOWS SERVER 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX) 
NAI 

ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 

≥ 15.000 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 

KΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΑΙ ( ≥5 ΧΡΗΣΤΕΣ) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΡΑΦΙΤΗ(TONER) ≥ 10.000 ANΤΙΓΡΑΦΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΥΜΠΑΝΟΥ(DRUM) 
≥ 50.000 ANTIΓΡΑΦΑ 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΝΑΙ ( ≥ ΕΝΑ ΕΤΟΣ) 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΝΑΙ ( ≥ ΔΕΚΑ ΕΤΗ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
>01-01-2014 
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Επίσης, στα φωτοτυπικά μηχανήματα θα είναι ενσωματωμένο fax και scaner που θα πληρούν τις εξής τεχνικές 

προδιαγραφές: 

 

Aποστολή fax Αναλογική και Pc-fax 

Ανάλυση fax ≥600X600 dpi (ultra fine) 

Συμπίεση fax MH;MR;MMR;JBIG 

Fax modem 
Με δυνατότητα έως 33,6 kbps ή 

μεγαλύτερη 

Προορισμοί φαξ 
250 (μαζί με το scaner); Yποστήριξη 

LDAP 

Λειτουργίες φαξ Polling, time shift, pc-fax 

 

 

     

Tαχύτητα σκαναρίσματος 

(mono/colour) 

Με δυνατότητα έως 30 ipm ή 

μεγαλύτερη 

Aνάλυση scaner ≥300 x300 dpi 

Σκανάρισμα σε: 

Scan to e-mail (Scan to Me) 

Scan to SMB (Scan to Home) 

Scan to USB 

Scan to FTP 

Scan to HDD 

Scan to DPWS 

    

 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Οι προμηθευτές βάσει των ανωτέρω τεχνικών χαρακτηριστικών πρέπει στις προσφορές τους να 

αναφέρουν: 

 την τιμή σε Ευρώ για κάθε προσφερόμενο μηχάνημα  

 τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερομένου μοντέλου 

 την διάρκεια εγγύησης λειτουργίας & δωρεάν συντήρησης και τους όρους αυτής. 

 την δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης –συντήρησης (service) & το  ετήσιο κόστος  αυτής (και 

για χρονικό διάστημα συνολικώς 10 ετών) 

 την κάλυψη ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη τουλάχιστον και τυχόν   προσφερόμενη έκπτωση 

ανταλλακτικών 

 το  έτος κατασκευής 

 το κόστος προμήθειας αναλωσίμων υλικών ( toner, cartridge, κ.λ.π.) 

 Αναφορά κατανάλωσης ρεύματος (μέγιστη, σε κατάσταση αναμονής ) 
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2. Επίσης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποστείλει μαζί με την οικονομική προσφορά του όλα τα 

σχετικά έντυπα - τεύχη, προσπέκτους κ.λ.π. - στην ελληνική γλώσσα, για την καλύτερη αξιολόγηση των 

προσφερομένων συσκευών.  

3. Ο ανάδοχος- προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά, 

παράδοση και τοποθέτηση των προμηθευόμενων συσκευών στο χώρο που θα υποδείξει το Ταμείο µε δικά του 

μεταφορικά μέσα. Επίσης, είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του 

προσωπικού του αναδόχου ή άλλου μέχρι της τοποθέτησης και επίδειξης αυτών στον υποδεδειγµένο από την 

Υπηρεσία µας χώρο. Οι δαπάνες μεταφοράς, τοποθέτησης, επίδειξης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων 

επί των τιμολογίων βαρύνουν τον προμηθευτή. 

4.  Οι κρατήσεις που βαρύνουν τον Προμηθευτή είναι: 

 κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της  αξίας (εκτός Φ.Π.Α)  προ  Φόρων & κρατήσεων, της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής (άρθρο 4, παρ 3 ν.4013/2011 .204) & άρθρο 61 ν. 4146/2013 (Α.90)).  

 τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,10% υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

 Παρακράτηση φόρου 4% για προμήθεια ειδών, στο προ Φ.Π.Α. ποσό του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση 

των πιο πάνω κρατήσεων. 

5.      Ο ανάδοχος- προμηθευτής θα εκπαιδεύσει τους χειριστές που θα υποδείξει το Ταμείο. Επιπροσθέτως  θα 

παρέχεται η  δυνατότητα μελλοντικής εκπαίδευσης σε νέους χρήστες εφόσον ζητηθεί καθώς και ενημέρωσης σε 

τυχόν αναβαθμίσεις των μηχανημάτων.  

 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Το Ε.Τ.Α.Α. δικαιούται ιδίως να καταγγείλει άμεσα την σύμβαση με τον Ανάδοχο του έργου, για παράβαση εκ 

μέρους του των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την σύμβαση, καθώς και να αξιώσει την καταβολή 

αποζημίωσης για κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζημία του.  

Η ανάθεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί από το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., το οποίο έχει το δικαίωμα να ακυρώσει ή να 

ματαιώσει τη διαγωνιστική διαδικασία, εάν κατά την κρίση του, οι τιμές που επιτεύχθηκαν είναι ασύμφορες για το 

Ταμείο, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


