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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα   05.12.2014     

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  Αριθ. Πρωτ. 291046/08-12-2014 

                 

 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ                     

                                        (Ε.Τ. Α. Α.) 

 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών Υπηρεσιών                                             ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ  

ΤΜΗΜΑ       : Προµηθειών          

Ταχ.  ∆/νση    : Μάρνη 22-104 33 ΑΘΗΝΑ     ΠΡΟΣ:           ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ  

Πληροφορίες  : Β. Πολίτη                      

Τηλέφωνο      : 210-5217 312               

FAX               : 210-5217 315           

          

                        

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς που αφορά στην ανάθεση σε 

εξουσιοδοτηµένο συντηρητή της ετήσιας συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης τριών (3) φωτοαντιγραφικών 

µηχανηµάτων τύπου KONICA MINOLTΑ BIZHUB-423 που είναι εγκατεστηµένα στα Γραφεία των Ενιαίων 

Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. στην οδό Μάρνη 22 Αθήνα, προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.000,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%»  

 

 

 Το Ν.Π.∆.∆. 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 ανάθεση σε εξουσιοδοτηµένο συντηρητή 

της ετήσιας συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης σε ετήσια βάση, τριών (3) φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων 

τύπου KONICA MINOLTΑ BIZHUB-423 που είναι εγκατεστηµένα στα Γραφεία των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. 

στην οδό Μάρνη 22 Αθήνα, προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%, µε τη 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και µε τη σύναψη σύµβασης. 

 

Κριτήριο για την επιλογή της επιχείρησης που θα αναλάβει το συγκεκριµένο έργο που θα καλύπτει πλήρως 

τις ανάγκες της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους και την περιγραφή των ζητούµενων υπηρεσιών του συνηµµένου 

Παραρτήµατος (το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας πρόσκλησης), είναι η χαµηλότερη τιµή.  

 

             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 ετήσια  

συντήρηση - τεχνική υποστήριξη τριών (3) φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων τύπου BIZHUB-423 των Ενιαίων 

Υπηρεσιών 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  ∆ευτέρα 15 

∆εκεµβρίου 2014 και ώρα 11:00 π.µ. (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». 
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Προσφορές που υποβάλλονται µετά τις 11:00  µ.µ. της    ∆ευτέρας    15.12.2014 δεν θα λαµβάνονται 

υπόψη. 

  

     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: 

� τα στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

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

Ενδιαφέροντος & διαθέτει εξειδικευµένο και επαρκές προσωπικό καθώς και κατάλληλη και επαρκή υποδοµή 

για την εκτέλεση της σύµβασης 

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

τα Ν.Π.∆.∆. 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. 

�  ότι ο  προσφέρων βεβαιώνει ότι είναι σε θέση για το χρονικό διάστηµα της συντήρησης- τεχνικής 

υποστήριξης να προµηθεύεται και αντίστοιχα να προµηθεύει άµεσα οποιοδήποτε αυθεντικό (γνήσιο & όχι 

µεταχειρισµένο) ανταλλακτικό χρειαστεί, για τα φωτοαντιγραφικά  που θα αναλάβει να συντηρεί και 

επισκευάζει, καθώς επίσης και όλα τα αναλώσιµα υλικά τους (που θα είναι γνήσια, όχι µεταχειρισµένα, 

ανακατασκευασµένα, αναγοµωµένα ή χρησιµοποιηµένα) έτσι ώστε να µην παρεµποδιστεί η απρόσκοπτη και 

αδιάλειπτη λειτουργία των Υπηρεσιών 

Γ)  Βεβαίωση φορολογικής & ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

∆)  Βεβαίωση εξουσιοδοτηµένου τεχνικού  συντήρησης από την  εταιρεία KONICA MINOLTΑ   

 

 

 Οι φάκελοι µε τις οικονοµικές προσφορές θα ανοιχτούν δηµόσια την ∆ευτέρα   15.12.2014 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 2014 εκδόθηκε η υπ’ αρ. 289029/05.12.2014 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α∆Α:6Μ7ΝΟΡΕ1-ΨΦΞ) ποσού 500,00 € σε βάρος της πίστωσης του 

προϋπολογισµού εξόδων διοίκησης και λειτουργίας των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α.  στον ΚΑΕ: 088700 οικον. 

έτους 2014. Η δέσµευση του ποσού των 6.500€  θα βαρύνει τον προϋπολογισµό εξόδων διοίκησης και λειτουργίας 

των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α.  στον ΚΑΕ 088700 οικονοµικού έτους 2015, σύµφωνα µε την απόφαση επί του 

6
ου

 θέµατος της 321
ης 

/27.11.204 συνεδρίασης του ∆.Σ. Ε.Τ.Α.Α.  

 

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,  κα Πολίτη Β. & κα  Κατσαριώτη Ε. τηλ: 210-5217312 και 210-5217327 

αντίστοιχα, fax: 210-5217315. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. 

 

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ 
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Ανήκει στην Πρόσκληση  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

                                                        ΓΕΝΙΚΟΙ &  ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Αντικείµενο της σύµβασης θα είναι η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη τριών (3) φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων 

τύπου KONICA MINOLTA BIZHUB-423 που είναι εγκατεστηµένα στα Γραφεία των Ενιαίων Υπηρεσιών του 

Ε.Τ.Α.Α. στην οδό Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, από εξουσιοδοτηµένο συντηρητή για χρονικό διάστηµα ενός 

έτους. 

 

Η σύµβαση θα καλύπτει τις ακόλουθες παροχές: 

• Επιθεώρηση, ρύθµιση, προληπτική & επανορθωτική συντήρηση, καθώς και επιδιόρθωση βλαβών για την 

αποκατάσταση της καλής λειτουργίας των µηχανηµάτων, πραγµατοποιούµενη κατά τις εργάσιµες ηµέρες (∆ευτέρα - 

Παρασκευή, πλην αργιών). 

• Παροχή των αναγκαίων ανταλλακτικών, απάντων σε άριστη κατάσταση για την καλή λειτουργία των 

µηχανηµάτων. Στα ανταλλακτικά δεν θα περιλαµβάνονται τα γυάλινα και πλαστικά µέρη (καπάκια) των 

µηχανηµάτων. 

• Παροχή των αναγκαίων αναλωσίµων υλικών, εκτός του χαρτιού και των συρραπτικών. 

• Τεχνολογικές βελτιώσεις και αναβαθµίσεις σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 
 

 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι ετήσια µε ηµεροµηνία έναρξης την ηµεροµηνία υπογραφής της. 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

Τα προς συντήρηση φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα των οποίων η αγορά πραγµατοποιήθηκε από την εταιρεία 

«KONICA MINOLTA ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.» µε την από 07/10/2010 σύµβαση, είναι εγκατεστηµένα 

στον ηµιώροφο, 1
ο
 και 2

ο
 όροφο του κτηρίου επί της οδού Μάρνη 22  Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, όπου στεγάζονται οι 

Ενιαίες Υπηρεσίες του Ε.Τ.Α.Α., όπως περιγράφονται στον πιο κάτω πίνακα: 

 

 

Περιγραφή Εξοπλισµού 

 

Τµχ. 

Serial Number 

Μηχανήµατος 

∆ιεύθυνση 

εγκατάστασης 

Konica Minolta ΒΙΖΗUB 423 

 
1 A1UD021001554 

Μάρνη 22, Αθήνα, 

Ηµιώροφος 

Konica Minolta ΒΙΖΗUB 423 

 
1 A1UD021001533 

Μάρνη 22, Αθήνα, 

1
ος

 όροφος 

Konica Minolta ΒΙΖΗUB 423 

 
1 A1UD021001628 

Μάρνη 22, Αθήνα, 

2
ος

 όροφος 
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Οι τεχνικές προδιαγραφές των µηχανηµάτων είναι οι εξής: 

 

� ∆ιαθέτουν ενσωµατωµένο διαχειριστή εκτυπώσεων (print controller) για άµεση σύνδεση µε Η/Υ, ή δίκτυο Η/Υ, 

χωρίς επιπλέον προαιρετικό εξοπλισµό και λειτουργούν και ως δικτυακοί εκτυπωτές – σαρωτές. 

� Περιλαµβάνουν τις γλώσσες εκτύπωσης: PCL6 & PS3, PDF 1.7 & XPS support.  

� ∆ιαθέτουν τις ακόλουθες διεπαφές: Κάρτα δικτύου 10/100/1,000 Base-T Ethernet & Προσαρµογέα-θύρα USB 2.0 

� ∆ιαθέτουν λειτουργίες έγχρωµης & ασπρόµαυρης σάρωσης, scan-to-eMail, scan-to-FTP, scan-to-SMB  

� Υποστηρίζουν τα λειτουργικά Συστήµατα Windows NT4.0/2000/XP/XP64/Vista/Vista64/Windows Server/ 

2000/2003/2003 x64/Server2008, Macintosh OS 9.2 or later, Macintosh OS X 10.2,3,4/10.4 Intel or 

later,Unix/Linux/Citrix 

� ∆ιαθέτουν µνήµη ψηφιακής επεξεργασίας και αποθήκευσης πρωτοτύπων 2 GB  

 scan once print many (µια ανάγνωση – πολλαπλή   εκτύπωση) 

� Έχουν σκληρό δίσκο χωρητικότητας, 250 GB 

� Παρέχουν άµεση, αυτόµατη απεριόριστη διπλή όψη (duplex) 

� Επίσης, παρέχουν άµεση, αυτόµατη, απεριόριστη ηλεκτρονική σελιδοποίηση (e-sort)  

� ∆ιαθέτουν δύο (2) κασέτες χαρτιού, χωρητικότητας 500 φύλλων η κάθε µία, καθώς και µία πλαϊνή κασέτα ειδικής 

τροφοδοσίας (By-pass), χωρητικότητας 150 φύλλων 

� Η συνολική χωρητικότητα του χαρτιού ανέρχεται στα 1150 φύλλα. 

� ∆ιαθέτουν R.A.D.F. (αυτόµατο τροφοδότη & ανακυκλωτή 100 πρωτοτύπων) 

� ∆ιαθέτουν εργοστασιακή βάση, DK-508 

� Έχουν ενσωµατωµένη µονάδα τελικής επεξεργασίας (σελιδοποίηση – συρραφή) δύο θέσεων, χωρητικότητας 3200 

φύλλων, µε δυνατότητα συρραφής έως 50 φύλλα (µονή – διπλή συρραφή), FS-527 

� ∆ιαθέτουν έγχρωµη πτυσσόµενη οθόνη αφής, µε αναλυτικές φωτεινές ενδείξεις και οδηγίες λειτουργίας και 

χειρισµού στην Ελληνική.  

� Περιλαµβάνουν CD Drivers, απαραίτητα λογισµικά για την εγκατάσταση και λειτουργία τους ως δικτυακούς 

εκτυπωτές-σαρωτές. 

� ∆ιαθέτουν εγχειρίδιο λειτουργίας 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Κατά την περίοδο ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί, ο Ανάδοχος θα ευθύνεται για την καλή εκτέλεση των 

παρεχόµενων υπηρεσιών του. Επίσης, κατά την ίδια περίοδο οφείλει να επιδιορθώσει οποιαδήποτε βλάβη για την 

καλή λειτουργία των µηχανηµάτων, σύµφωνα µε την περιγραφή του αντικειµένου του έργου που αναφέρεται στο 

Παράρτηµα της παρούσας Πρόσκλησης. 

Ο ανάδοχος δεν θα έχει δικαίωµα να εκχωρεί τη σύµβαση και τα εξ αυτής απορρέοντα δικαιώµατα και αξιώσεις του 

προς τρίτους µετά ή άνευ ανταλλάγµατος. 

Οποιαδήποτε µεταβολή των όρων της σύµβασης θα γίνεται και θα αποδεικνύεται µε έγγραφη συµφωνία, 

αποκλειοµένου παντός άλλου αποδεικτικού µέσου, ακόµη δε και του όρκου. Για κάθε διαφορά, που τυχόν θα 

ανέκυπτε, κατά την ερµηνεία ή εφαρµογή της  συµβάσεως αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια των Αθηνών, εφαρµοστέο 

δε δίκαιο, το Ελληνικό. 

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. Επιπλέον θα επιβάλλεται στον Ανάδοχο περικοπή 

αµοιβής κατά 10%, για κάθε παράλειψη ή πληµµελή εκτέλεση παρατηρείται  στις ανατιθέµενες δια της σύµβασης 

υποχρεώσεις του. 

Η ανάθεση των εργασιών θα πραγµατοποιηθεί από το ∆.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. 

 

Επίσης, το Ε.Τ.Α.Α. διατηρεί το δικαίωµα να λύει αζηµίως τη σύµβαση, µε έγγραφη προειδοποίηση του Αναδόχου 

προ δέκα (10) ηµερών, όταν αυτό επιβάλλεται για υπηρεσιακούς λόγους (π.χ. κατάργηση υπηρεσιών του κ.λ.π.).  

 


