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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Αθήνα:  18/11/2016 
Αρ. Πρωτ. 310969 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ   
(Ε.Τ.Α.Α.)  ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 16PROC005413960 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΡΝΗ 22 Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ   

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΚΑΠΡΑΛΟΥ 
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105217325 
 FAX: 2105217407 

 ΠΡΟΣ  
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

                     
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών, που θα αφορούν την 

προμήθεια 3 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και 3 εκτυπωτών, προϋπολογισθείσας δαπάνης 
12.512,20 € και 1.884,20 € αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τη κάλυψη αναγκών 
διαφόρων Τομέων  του Ε.Τ.Α.Α.  

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

έχει συσταθεί βάσει των άρθρων 25-38 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ.58/Α/3-4-2008), με έδρα την οδό Μάρνη 22 
στην Αθήνα, σας προσκαλεί να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, με την υποβολή προσφοράς, για την 
προμήθεια 3 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και 3 εκτυπωτών συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης έως 12.512,20 € και 1.884,20 € αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τη κάλυψη 
αναγκών διαφόρων Τομέων  του Ε.Τ.Α.Α. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και τη σύναψη 
σύμβασης. 

 
Κριτήριο για την επιλογή του Αναδόχου,  ο οποίος  θα αναλάβει την προμήθεια  σύμφωνα με τους 

όρους και την περιγραφή των ζητούμενων ειδών του συνημμένου Παραρτήματος (αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας πρόσκλησης), είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής,  σε ευρώ.  

 
Στους συμμετέχοντες  παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για καθένα από τα ζητούμενα 

είδη, ή για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος εκ των (Ι) & (ΙΙ), ή τέλος για το  σύνολο όλων των ειδών και των 
δύο τμημάτων (Ι) και (ΙΙ), όπως αναλυτικά αυτά αναγράφονται στο Παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης.  

Η κατακύρωση θα γίνει για τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,  σε ευρώ, 
ανά είδος. 

 Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στα Γραφεία των Ενιαίων Υπηρεσιών 
του Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22 - 104 33, Αθήνα, 2ος όροφος -  Τμήμα Πρωτοκόλλου, μέχρι την  Δευτέρα 28   
Νοεμβρίου 2016 και ώρα 14:00 μ.μ. (υπόψη του Τμήματος Προμηθειών).  

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την 14η ώρα της Δευτέρας 28.11.2016, δεν θα λαμβάνονται 
υπόψη. 

 
Οι 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 
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και εκτυπωτών, για τη κάλυψη αναγκών διαφόρων Τομέων του 
Ε.Τ.Α.Α.», όπως επίσης  στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη: «Να μην ανοιχθεί ο 
φάκελος, αλλά να παραδοθεί κλειστός στο Τμήμα Προμηθειών» 

  
  Οι οικονομικές προσφορές θα είναι σε ευρώ και θα αναφέρεται 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. Στην προσφερόμενη  τιμή θα πρέπει 
να συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης, σε θέση ομαλής, πλήρους λειτουργίας και 
αρμονικής ένταξης των ζητούμενων ειδών στο υπάρχον σύστημα . 

 
 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 ή της πράξης σύστασης  και των εγγράφων τροποποιήσεών τους  για ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ  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: 
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 Τα στοιχεία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
 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. 

Γ)  Βεβαίωση φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας. 
 
 Οι φάκελοι με τις οικονομικές προσφορές θα ανοιχτούν δημόσια, την Τρίτη  29  Νοεμβρίου 2016 

και ώρα 10.00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Ε.Τ.Α.Α. στον 1ο όροφο, όπου μπορεί να παρευρεθεί 
όποιος ενδιαφερόμενος το επιθυμεί.  

 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί ενενήντα  (90) ημέρες από την επόμενη 

της διενέργειας της διαδικασίας . 
 
Οι κρατήσεις που επιβαρύνουν τον Ανάδοχο είναι οι εξής: 
 Κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της  αξίας (εκτός Φ.Π.Α), προ  Φόρων & κρατήσεων, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής (Ν.4412/2016 - ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016, άρθρο 375, παρ 7).  
 Τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ), ήτοι 3,6% επί του ποσού της κράτησης 0,06% υπέρ 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
 Η προβλεπόμενη παρακράτηση φόρου εισοδήματος  επί του τιμολογίου στην προ Φ.Π.Α. αξία (4% 

για τη προμήθεια αγαθών).  
 Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της  προς υπογραφή  σύμβασης με 

τον ανάδοχο. 
 
Για δαπάνη που αφορά τα εκτυπωτικά μηχανήματα του Τμήματος ΙΙ, του Παραρτήματος της παρούσας,  

έχει εκδοθεί η υπ΄αριθ. πρωτ. 30164/150/10-8-2016 απόφαση του Υπουργού  Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, περί έγκρισης προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής για το 
Ε.Τ.Α.Α. προϋπολογιζόμενης δαπάνης # 2.760,00 € # πλέον ΦΠΑ. 

Επί πλέον για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών (προμήθειας φωτοαντιγραφικών και εκτυπωτικών 
μηχανημάτων ), έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης: 

 α) Η υπ’ αρ. 157/19-9-2016 με αρ. πρωτ. 253032/20-9-2016 (ΑΔΑ: 7ΦΚΧΟΡΕ1-3Τ7, ΑΔΑΜ έγκρισης 
πρωτογενούς αιτήματος 16REQ005117625), συνολικού ποσού 2.002,16 € για τη πληρωμή ισόποσης 
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων Διοίκηση και Λειτουργία του Ε.Τ.Α.Α. έτους 
2016, για την ανάγκη προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής (3 εκτυπωτών και μελανοταινιών),  για τον 
Τομέα Υγείας Δικηγόρων Πειραιά του Ε.Τ.Α.Α. (ΑΔΑΜ Πρωτογενούς αιτήματος 16REQ005008295),  ως 
εξής:  

στον ΚΑΕ 00101281 – Προμήθεια Υλικών Μηχανογράφησης -  ποσό δέσμευσης 117,96 € και  
στον ΚΑΕ 0010712300 – Προμήθεια Η/Υ & Βοηθητικών Μηχανών τρ. Έτους - ποσό δέσμευσης 1.884,20 €. 

 β) Η υπ’ αρ. 261/15-4-2016 με αρ. πρωτ. 27576/19-4-2016 (ΑΔΑ: 6ΩΓ5ΟΡΕ1-ΛΦΗ, ΑΔΑΜ έγκρισης 
πρωτογενούς αιτήματος 16REQ004240151), συνολικού ποσού 9.225,00 € για τη πληρωμή ισόποσης 
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τομέας Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. 
στον ΚΑΕ 7124.000 έτους 2016 «Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος…» ΑΔΑΜ Πρωτογενούς αιτήματος 
16REQ004166518). 

γ) Η υπ’ αρ. 294/24-5-2016 με αρ. πρωτ. 38333/30-5-2016 (ΑΔΑ: 61ΨΤΟΡΕ1-ΕΡ7, ΑΔΑΜ έγκρισης 
πρωτογενούς αιτήματος 16REQ004482171), συνολικού ποσού 787,20 € για τη πληρωμή ισόποσης δαπάνης 
σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του κλάδου Τομέας Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. στον ΚΑΕ 
7124.000 έτους 2016 «Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος… Γραφείου Λασιθίου» (ΑΔΑΜ Πρωτογενούς 
αιτήματος 16REQ004415773). 

δ) Η υπ’ αρ. πρωτ. 153/19-5-2016 (ΑΔΑ: 6ΛΣ0ΟΡΕ1-Ζ4Β, ΑΔΑΜ έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος 
16REQ004499274), συνολικού ποσού 2.500,00 € για τη πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της 
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Α.Ν.  στον ΚΑΕ 0010712400 έτους 2016 
«Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων» (ΑΔΑΜ Πρωτογενούς αιτήματος 16REQ004499229). 

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. 

 
Η ανάθεση  της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί  από το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. το οποίο έχει το δικαίωμα να 

ακυρώσει ή να ματαιώσει τη διαδικασία ανάθεσης της προμήθειας, εάν κατά την κρίση του, οι τιμές που 
επιτεύχθηκαν είναι ασύμφορες για το Ταμείο, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 
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Πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης (δικαιολογητικά, νομιμοποιητικά 
έγγραφα κλπ), παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22 - 104 33 Αθήνα, 1ος όροφος,  
από την κ.  Ε. Καπράλου τηλ: 210 5217325, fax: 210 5217407. 

 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τα προς προμήθεια είδη της πρόσκλησης, παρέχονται κατά περίπτωση 

και όπως αναφέρεται στα Τμήματα Ι  και ΙΙ του Παραρτήματος της παρούσας.    
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α. 

 
 
 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ 
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Ανήκει στην Πρόσκληση  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) 

 
ΤΜΗΜΑ Ι.  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

 
1. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

& Ε.Δ.Ε του Ε.Τ.Α.Α. στην ΑΘΗΝΑ, προϋπολογισμού έως  9.225,00 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1. Τύπος μηχανήματος/ μέγεθος πρωτοτύπου - παραγομένου  
αντιγράφου  

Επιδαπέδιο, ψηφιακό, φωτοαντιγραφικό, 
μηχάνημα / Α3, Α4, Α5 

2. Ταχύτητα αντιγραφής /  εκτύπωσης Α4 ανά λεπτό.  
 

>   50 σελίδων / λεπτό 

3. Ταχύτητα αντιγραφής /  εκτύπωσης Α3 ανά λεπτό 
 

> 25 σελίδων / λεπτό  

4. Αυτόματος τροφοδότης χαρτιού Ναι 

5. Αυτόματη διπλή όψη σε εκτύπωση / αντιγραφή / σάρωση με ένα 
πέρασμα.    

Ναι 

6. Finisher μεγάλης χωρητικότητας Ναι  

7. Zoom in και Zoom out Ναι 

8. Αυτόματη συρραφή σε διάφορα σημεία του αντιγράφου Ναι 

9. Δυνατότητα συρραφής Α4 
 

>  50 σελίδες 
 10. Δυνατότητα συρραφής Α3 >  30 σελίδες 

11. Κασέτες χαρτιού /χωρητικότητα 
 
 

> 2 κασέτες /  χωρητικότητας > 500 
φύλλων η κάθε μια 
 12. Δίσκος πλάγιας τροφοδοσίας (bypass) Ναι  

13. Μνήμη RAM > 2GB. 

14. Σκληρός δίσκος  > 80 GB 

15. CPU >1Ghz. 

16. Ανάλυση εκτύπωσης > 1.200 dpi x 1.200dpi 

17. Ανάλυση αντιγραφής >  600dpi x 600dpi 

18. Ανάλυση σάρωσης >  600dpi x 600dpi 

19. Χρωματική διαβάθμιση 256 χρωμάτων 

20. Χρόνος αρχικής εκκίνησης εκτύπωσης < 35 sec 

21. Χρόνος εκκίνησης σε λειτουργία αναμονής (sleep mode) < 10sec 

22. Οθόνη   Έγχρωμη οθόνη  

23. Γλώσσα  μενού χρήσης Ελληνικά 

24. Δικτυακή θύρα 
 

1000/100/10 Base 

25. Αποστολή εγγράφων με email απευθείας από το μηχάνημα Ναι 

26. Διάρκεια αναλωσίμων ( toner, drum κλπ)  Μεγάλη 

27. Παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας  > 2ετών 

28. Παροχή τεχνικής κάλυψης στο χώρο λειτουργίας (on site support)  Ναι 

29. Χρόνος δωρεάν συντήρησης μη συμπεριλαμβανομένων των 
αναλωσίμων και βλαβών από κακή χρήση 

Να αναφέρεται η περίοδος 

30. Εγγύηση επάρκειας ανταλλακτικών, αναλωσίμων υλικών και  
παροχής τεχνικής υποστήριξης και επισκευής. 

Να αναφέρεται η περίοδος 

31. Διάρκεια toner Να αναφέρεται πλήθος σελίδων / τεμάχιο 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

32. Διάρκεια drum Να αναφέρεται πλήθος σελίδων / τεμάχιο 

33. Διάρκεια λοιπών αναλωσίμων Να αναφέρεται πλήθος σελίδων / τεμάχιο 

34. Κόστος αναλωσίμων ανά σελίδα αντιγραφής - εκτύπωσης Να αναφέρεται κόστος σε € / ανά σελίδα 

 
Ποσότητα: 1 τεμάχιο. 
 
Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις του μηχανήματος, παρέχονται από το Τμήμα 

Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στην Αθήνα επί της 
οδού Π.Π. Γερμανού 3-5, Τ.Κ. 105 61,  τηλ. 2103740315, 316 

 
2. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. 

του Ε.Τ.Α.Α.   Ν. ΛΑΣΗΘΙΟΥ στον ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ προϋπολογισμού έως  787,20 € 
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1. Λειτουργίες Printer – Scanner – Copier - Fax 

2. Τεχνολογία Ψηφιακή – Laser 
 

3. Αυτόματος τροφοδότης – αναστροφέας εγγράφων  >  50 φύλλων 

4. Διπλή όψη Ναι Αυτόματη 

5. Scanner Ναι  Έγχρωμο 

6. Τύπος εκτύπωσης Μονόχρωμη 

7. Μέγεθος χαρτιού  πρωτοτύπου – αντιγράφου έως Α4  

8. Ταχύτητα  αντιγραφής - εκτύπωσης  / λεπτό >   20 σελίδων / λεπτό 

9. Ανάλυση εκτύπωσης   >  600dpi x 600dpi 

10. Ενσωματωμένη μνήμη > 64 MB 

11. Σύνδεση με θύρα  USB  2.0 

12. Κασέτες χαρτιού > 1 κασέτα /  χωρητικότητας > 250 φύλλων  

13. Bypass > 100 φύλλων 

14. Zoom   25 - 400% 

15. Παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας  > 12 μηνών 

16. Χρόνος δωρεάν συντήρησης μη συμπεριλαμβανομένων των 
αναλωσίμων και βλαβών από κακή χρήση 

Να αναφέρεται η περίοδος 

17. Εγγύηση επάρκειας ανταλλακτικών, αναλωσίμων υλικών και  
παροχής τεχνικής υποστήριξης και επισκευής. 

Να αναφέρεται η περίοδος 

18. Διάρκεια toner Να αναφέρεται πλήθος σελίδων / τεμάχιο 

19. Διάρκεια drum Να αναφέρεται πλήθος σελίδων / τεμάχιο 

20. Διάρκεια λοιπών αναλωσίμων Να αναφέρεται πλήθος σελίδων / τεμάχιο 

21. Κόστος αναλωσίμων ανά σελίδα αντιγραφής - εκτύπωσης Να αναφέρεται κόστος σε € / ανά σελίδα 

 
 
Ποσότητα: 1 τεμάχιο. 
 
Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις του ως άνω μηχανήματος, παρέχονται από το Γραφείο  

των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στον Αγ. Νικόλαο Κρήτης, Δημοκρατίας 73, Τ.Κ. 72 100,                   
τηλ. 28410 23514. 
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3. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΝΟΜΙΚΩΝ του Ε.Τ.Α.Α. (Ε.Τ.Α.Α./ Τ.Α.Ν.) στην  ΑΘΗΝΑ, προϋπολογισμού έως  2.500,00 € 
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ. 

 
 
Ποσότητα: 1 τεμάχιο. 

Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις του ως άνω μηχανήματος, παρέχονται από το Τμήμα 
Πόρων της Δ/νσης Ασφάλισης του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. (Ε.Τ.Α.Α./Τ.Α.Ν.) στην Αθήνα,  
επί της οδού  Σωκράτους 53  Τ.Κ. 104 31, τηλ. 210 5296151, 210 5296104. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1. Μέγεθος χαρτιού πρωτοτύπου - αντιγράφου Α4, Α3 

2. Ταχύτητα εκτύπωσης Α4 > 20 αντίγραφα/λεπτό 

3. Σμίκρυνση /μεγέθυνση εγγράφου Ναι (25% - 400%) 

4. Αυτόματος τροφοδότης αναστροφέας πρωτοτύπων Ναι >  50 φύλλων  
 

5. Κασέτες χαρτιού / χωρητικότητα 
  

Ναι δύο κασέτες χωρητικότητας 
 > 500 φύλλων η κάθε μία.  
 6. Δίσκος bypass Ναι 100 φύλλων. 

7. Αυτόματη διπλή εκτύπωση  Ναι 

8. Λειτουργίες αντιγραφής  1 σε 1, 1 σε 2, 2 σε 1  και 2 σε 2  

9. Σύνδεση σε δίκτυο  
 

Ναι 
 

10. Σύνδεση σε Η/Υ Ναι 

11. Διασύνδεση (interface)  USB 2.0 ή ανώτερο, Ethernet 

12. Ανάλυση αντιγραφής > 600x600 dpi 

13. Γλώσσα οδηγιών χειρισμού οθόνης Ελληνικά 

14. Διάρκεια γραφίτη  (toner) > 14.000 αντίγραφα 

15. Διάρκεια τυμπάνου (drum)  > 150.000 αντίγραφα 

16. Μηνιαίος κύκλος εργασίας  > 15.000 αντίγραφα 

17. Σαρωτής 
 

Ναι 

18. Ανάλυση σαρωτή 
 

> 300x300 dpi 

19. Εγγύηση Μηχανήματος  Ναι. Να αναφέρεται ο χρόνος παρεχόμενης 
εγγύησης  

20. Χρόνος δωρεάν συντήρησης μη συμπεριλαμβανομένων 
των αναλωσίμων και βλαβών από κακή χρήση 

Να αναφέρεται η περίοδος 

21. Εγγύηση επάρκειας ανταλλακτικών, αναλωσίμων υλικών 
και  παροχής τεχνικής υποστήριξης και επισκευής. 

Ναι.  Να αναφέρεται η περίοδος 

22. Διάρκεια toner Να αναφέρεται το πλήθος σελίδων / τεμάχιο 

23. Διάρκεια drum Να αναφέρεται το πλήθος σελίδων / τεμάχιο 

24. Διάρκεια λοιπών αναλωσίμων Να αναφέρεται το πλήθος σελίδων / τεμάχιο 

25. Κόστος αναλωσίμων ανά σελίδα αντιγραφής - εκτύπωσης Να αναφέρεται το κόστος σε € / ανά σελίδα 
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ΤΜΗΜΑ ΙΙ.  ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 
 
 
1. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ  ΕΓΧΡΩΜΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)           

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ  του Ε.Τ.Α.Α. (Ε.Τ.Α.Α. /Τ.Υ.Δ.Π.) προϋπολογισμού 
έως  1.612,00 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ. 

 
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για τη προμήθεια μιας μελανοταινίας  έγχρωμης εκτύπωσης  και μιας μαύρης, 
έως 117,96 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 

 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1. Τύπος εκτυπωτή Θερμικός  
 

2. Χρήση Εκτύπωση πλαστικών καρτών  
 

3. Χρώμα εκτύπωσης Έγχρωμο, μονόχρωμο 

4. Τύποι καρτών PVC,  PVC Composite, Magnetic stripe ISO 7811  
 5. Ανάλυση 300 dpi 

6. Μνήμη 20 ΜΒ 
 

7. Συνδεσιμότητα USB, Ethernet 
 

8. Card Feeder Ενσωματωμένος 
 

9. Λοιπές γενικές  απαιτήσεις Επανεγγραφή εκτύπωσης, ενσωματωμένη 
μαγνητική ταινία, κωδικοποίησης, υπεριώδης (UV) 
ασφάλεια εκτύπωσης, μικρή παρέμβαση του 
χρήστη 

10. Εγγύηση Μηχανήματος  Ναι. Να αναφέρεται ο χρόνος παρεχόμενης 
εγγύησης του εκτυπωτή. 

11. Χρόνος δωρεάν συντήρησης μη 
συμπεριλαμβανομένων των αναλωσίμων και 
βλαβών από κακή χρήση 

Ναι. Να αναφέρεται η περίοδος δωρεάν 
συντήρησης του εκτυπωτή. 

12. Εγγύηση επάρκειας ανταλλακτικών, αναλωσίμων 
υλικών και  παροχής τεχνικής υποστήριξης και 
επισκευής. 

Ναι.  Να αναφέρεται η συνολική προβλεπόμενη 
περίοδος 

13. Διάρκεια αναλωσίμων  Να αναφέρεται το πλήθος εκτυπωμένων  καρτών  
/ τεμάχιο αναλωσίμου  

14. Κόστος αναλωσίμων  Να αναφέρεται το κόστος αναλωσίμων σε € / ανά 
εκτυπωμένη κάρτα 

15. Τρέχουσα τιμή μονάδας ανά μελανοταινία 
έγχρωμης εκτύπωσης και αριθμός εκτυπωμένων 
όψεων (η τιμή αυτή θα ισχύσει για προμήθεια μιας 
μελανοταινίας μαζί με τον εκτυπωτή). 

Ναι. Τιμή Μονάδας – αριθμός όψεων. 

16. Τρέχουσα τιμή μονάδας ανά μελανοταινία μαύρης 
εκτύπωσης και αριθμός εκτυπωμένων  όψεων (η 
τιμή αυτή θα ισχύσει για προμήθεια μιας 
μελανοταινίας μαζί με τον εκτυπωτή). 

Ναι. Τιμή Μονάδας - αριθμός όψεων. 

 
 
Ποσότητα: 1 τεμάχιο. 

Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις του ως άνω εκτυπωτή,  παρέχονται από τον Τομέα Υγείας 
Δικηγόρων Πειραιά  του Ε.Τ.Α.Α. (Ε.Τ.Α.Α./Τ.Υ.Δ.Π.), Δ/νση Ασφάλισης και Παροχών,  επί της οδού Ηρώων 
Πολυτεχνείου 47 – στον Πειραιά, Τ.Κ. 185 35,  τηλ. 210 4226846, 210 4175468. 
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2. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ  LASER ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ  του Ε.Τ.Α.Α. (Ε.Τ.Α.Α. 
/Τ.Υ.Δ.Π.).  προϋπολογισμού έως  272,20 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ και για τους δύο εκτυπωτές. 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1. Τύπος Laser   

2. Εκτύπωση - χρώμα Ασπρόμαυρη 

3. Εκτύπωση - διπλή όψη  Ναι αυτόματη 

4. Ταχύτητα 25 αντίγραφα Α4 / λεπτό 

5. Ανάλυση εκτύπωσης  1200 x1200 dpi 

6. Μνήμη 128 ΜΒ 
 

7. Μέγεθος χαρτιού  Α4 

8. Σύνδεση USB, Ethernet 

9. Είσοδος χαρτιού Συρτάρι 250 φύλλων 

10. Έξοδος χαρτιού  150 φύλλα 

11. Είδη χαρτιού  Cassete : 60-163gr/m2 
Multipurpose  tray: 60-220gr/m2 

12. Χρόνος πρώτης εκτύπωσης < 8,5 sec 

13. Λειτουργικά  Windows 2000/XP/Vista/7/8/2003/2008,  
Mac OS 10.3-10.8 Linux 

14. Επεξεργαστής  
 

600 MHz 

15. Κύκλος λειτουργίας  > 12.000 σελίδες / μήνα 

17. Εγγύηση Μηχανήματος  >  3 χρόνια 

18. Χρόνος δωρεάν συντήρησης μη 
συμπεριλαμβανομένων των αναλωσίμων και 
βλαβών από κακή χρήση 

Ναι. Να αναφέρεται η περίοδος δωρεάν 
συντήρησης του εκτυπωτή. 

19. Εγγύηση επάρκειας ανταλλακτικών, αναλωσίμων 
υλικών και  παροχής τεχνικής υποστήριξης και 
επισκευής. 

Ναι.  Να αναφέρεται η συνολική προβλεπόμενη 
περίοδος 

20. Διάρκεια αναλωσίμων  Να αναφέρεται το πλήθος εκτυπωμένων  σελίδων   
/ τεμάχιο αναλωσίμου  

21. Κόστος αναλωσίμων  Να αναφέρεται το κόστος αναλωσίμων σε € / ανά 
εκτυπωμένη σελίδα 

 
Ποσότητα: 2 τεμάχια. 

Πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις των  ως άνω εκτυπωτών,  παρέχονται από τον Τομέα 
Υγείας Δικηγόρων Πειραιά  του Ε.Τ.Α.Α. (Ε.Τ.Α.Α./Τ.Υ.Δ.Π.), Δ/νση Ασφάλισης και Παροχών,  επί της οδού 
Ηρώων Πολυτεχνείου 47 – στον Πειραιά, Τ.Κ. 185 35,  τηλ. 210 4226846, 210 4175468. 
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Ανήκει στην Πρόσκληση  
 

ΓΕΝΙΚΟΙ &  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
                                                  

 
I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης θα είναι η προμήθεια των μηχανημάτων που περιγράφονται στα  Τμήματα   Ι  & ΙΙ 
του Παραρτήματος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης και για τα δύο Τμήματα έως 14.396,40 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  ή επί μέρους 12.512,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το Τμήμα Ι  και 
1.884,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για το Τμήμα ΙΙ. Καθώς και αναλωσίμων (μελανοταινιών) για τον 
εκτυπωτή πλαστικών καρτών, προϋπολογισμού έως 117,96 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  
 

II. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Οι παραδόσεις των μηχανημάτων, θα πραγματοποιηθούν στις θέσεις και διευθύνσεις που αναλυτικά 
αναφέρονται στα τμήματα Ι & ΙΙ  του Παραρτήματος της παρούσας ήτοι : 

ΤΜΗΜΑ Ι   
 - Το είδος 1, θα παραδοθεί στη Κεντρική Υπηρεσία των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στην 

Αθήνα,  επί της οδού Π.Π. Γερμανού 3-5, Τ.Κ. 105 61, στο Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Μέριμνας, 
τηλ. 2103740315, 316.  

- Το είδος  2, θα παραδοθεί στο Γραφείο  των Τομέων Μηχανικών & Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. στον Αγ. 
Νικόλαο Κρήτης, Δημοκρατίας 73,  Τ.Κ. 72 100, τηλ. 28410 23514. 

- Το είδος  3 , θα παραδοθεί  στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. (Ε.Τ.Α.Α./Τ.Α.Ν.) στην Αθήνα,  
επί της οδού  Σωκράτους 53,  Τ.Κ. 104 31, στο Τμήμα Πόρων της Δ/νσης Ασφάλισης,  τηλ. 210 5296151, 
210 5296104.  

ΤΜΗΜΑ ΙΙ   
- Τα είδη 1 και 2,  θα παραδοθούν  στον  Τομέα Υγείας Δικηγόρων Πειραιά  του Ε.Τ.Α.Α. επί της οδού 

Ηρώων Πολυτεχνείου 47 – στον Πειραιά, Τ.Κ. 185 35,  στη Δ/νση Ασφάλισης και Παροχών,  τηλ. 210 
4226846, 210 4175468  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει τα μηχανήματα στους χώρους εγκατάστασης τους,  να τα 
θέσει σε ομαλή και  πλήρη λειτουργία και τέλος να τα εντάξει αρμονικά στα υπάρχοντα συστήματα. Επί πλέον  
οφείλει να παρέχει την απαιτούμενη εκπαίδευση στους χειριστές που θα του υποδειχθούν από τις Υπηρεσίες 
των Τομέων, τόσο κατά τη πρώτη εγκατάσταση, όσο και σε όλη τη διάρκεια ζωής των μηχανημάτων,  εφόσον 
του ζητηθεί.  

Η δαπάνη για τα ανωτέρω βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχει συμπεριληφθεί στη 
προσφορά του. 

 
Ο χρόνος παράδοσης θα είναι 10 εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.   

Σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη ολοκλήρωσης της παράδοσης από τον Ανάδοχο, θα επιβάλλονται σε 
αυτόν οι κυρώσεις που προβλέπονται στο  άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.   

 
III. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρουσιαστεί στο Ε.Τ.Α.Α. για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης, το αργότερο μέσα σε πέντε  (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του.  

2. Ο ανάδοχος πριν την υπογραφή, πρέπει να καταθέσει στο Ταμείο, Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών που 
του κατακυρώθηκαν, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (άρθρο 72, παρ. β) του Ν. 4412/2016) και 
διάρκειας μεγαλύτερης τουλάχιστον κατά δύο μήνες από το μέγιστο χρόνο παρεχόμενης εγγύησης για το 
κάθε μηχάνημα. Σε περίπτωση προμήθειας από τον ανάδοχο, περισσοτέρων του ενός μηχανημάτων με 
διαφορετικούς χρόνους παρεχόμενης εγγύησης, ως χρόνος διάρκειας της εγγυητικής θα πρέπει να ληφθεί ο 
μεγαλύτερος όλων, προσαυξημένος κατά δύο μήνες. Εάν οποιοσδήποτε όρος της παρούσας σύμβασης ή 
της προσφοράς του Αναδόχου δεν τηρηθεί, θεωρουμένων όλων των όρων ως ουσιωδών, το Δ.Σ. του 
Ε.Τ.Α.Α. μπορεί να αποφασίσει, ύστερα από έγγραφη ενημέρωση του αναδόχου, προ πέντε τουλάχιστον 
εργάσιμων ημερών, την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του 
Αναδόχου.   
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3. 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. 

4. 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 προκύψει κατά τη διάρκεια της σύμβασης, θα γίνεται προσπάθεια συναινετικής επίλυσης μεταξύ 
των συμβαλλομένων. Σε περίπτωση που αυτή δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια Δικαστήρια είναι τα δικαστήρια 
των Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο, είναι το Ελληνικό. 

5. 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.  

6. 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 κ.λ.π.).   
 
 
 
 
 
 


