
Σελίδα 1 από 7 

 

                      

 

        

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα   17.03.2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ      Αριθ. Πρωτ. 68420/18.03.2016 

                 

 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  : Ε. Κατσαριώτη                      

Τηλέφωνο       : 210-5217 327               

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 7.500,00 € 

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 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 7.500,00 € 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 συµµετέχοντες  στην προσφορά τους για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των ανωτέρω µηχανηµάτων, θα 

αναγράψουν την τιµή  ανά ασπρόµαυρο αντίγραφο Α4.  Η ανάθεση του έργου θα γίνει στην επιχείρηση που θα 

προσφέρει την χαµηλότερη τιµή ανά ασπρόµαυρο αντίγραφο Α4 και µέχρι του ποσού της προϋπολογισθείσας 

δαπάνης 7.500,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την ηµεροµηνία υπογραφής 

της σύµβασης. 

 

 

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

Ε.Τ.Α.Α., Μάρνη 22  - 104 33 Αθήνα, 2
ος

 όροφος τµήµα Πρωτοκόλλου, µέχρι την  ∆ευτέρα 28 Μαρτίου 2016 και 

ώρα 10:00 π.µ. (υπόψη του Τµήµατος Προµηθειών).  

Προσφορές που υποβάλλονται µετά τις 10:00  π.µ. της    ∆ευτέρας    28.03.2016 δεν θα λαµβάνονται 

υπόψη. 
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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 ετήσια  συντήρηση - τεχνική υποστήριξη 

τριών (3) φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων τύπου BIZHUB-423 των Ενιαίων Υπηρεσιών 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 ανά ασπρόµαυρο 

αντίγραφο Α4, 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.  

 

Η χρέωση του Ε.Τ.Α.Α. θα γίνεται στο τέλος κάθε µήνα µε την έκδοση των προβλεπόµενων από τον νόµο 

παραστατικών µε βάση τον ενσωµατωµένο στο µηχάνηµα µετρητή αντιγράφων, που θα δίνεται από τον E.T.A.A. 

µέσω τηλεφώνου, fax, e-mail ή ηλεκτρονικά εάν ο εξοπλισµός είναι συνδεδεµένος µε το ηλεκτρονικό σύστηµα της 

εταιρείας. 

  

 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  επικυρωµένο 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  κατασκευάστρια εταιρεία KONICA MINOLTΑ   

 

 

 Οι φάκελοι µε τις οικονοµικές προσφορές θα ανοιχτούν δηµόσια την ∆ευτέρα   28.03.2016 και ώρα 10:15 

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

 

Οι κρατήσεις που επιβαρύνουν τον Ανάδοχο είναι οι εξής: 

• Κράτηση 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. επί της  αξίας (εκτός Φ.Π.Α)  προ  Φόρων & κρατήσεων, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής (άρθρο 4, παρ 3 ν.4013/2011 (Α.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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

• Η προβλεπόµενη παρακράτηση φόρου εισοδήµατος  επί του τιµολογίου στην προ Φ.Π.Α. αξία (8% για την 

παροχή υπηρεσιών & 4% για τη προµήθεια αγαθών).  

• Κάθε άλλη κράτηση που τυχόν θεσµοθετηθεί κατά τη διάρκεια της    προς υπογραφή  σύµβαση µε τον 

ανάδοχο. 

 

Για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης για το οικονοµικό έτος 2016 εκδόθηκε η υπ’ αρ. 95 απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης µε αρ.πρωτ. 59287/10.03.2016 (Α∆Α:ΩΝΣΚΟΡΕ1-30Φ) ποσού 5.625,00 € σε βάρος της πίστωσης του 
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προϋπολογισµού εξόδων διοίκησης και λειτουργίας των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α.  στον ΚΑΕ: 0888.00 οικον. 

έτους 2016. Η δέσµευση του ποσού των 1.875,00€  θα βαρύνει τον προϋπολογισµό εξόδων διοίκησης και λειτουργίας 

των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α.  στον ΚΑΕ 0888.00 οικονοµικού έτους 2017, σύµφωνα µε την απόφαση επί 

του 20
ου

 θέµατος της 385
ης

/10.02.2016 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. 

 

Η ανάθεση  της ετήσιας συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης των  τριών (3) φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων 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. 

 

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

22 - 104 33 Αθήνα, 1
ος

 όροφος,  κ.κ.  Ε. Κατσαριώτη, Β. Ξηρόκωστα & Ε. Καπράλου τηλ: 210 5217327/312/325 

αντίστοιχα, fax: 210 5217315. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆.Σ. Ε.Τ.Α.Α. 

 

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΛΙΑΚΗΣ 
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Ανήκει στην Πρόσκληση  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

                                                 Α.       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 (π.χ toner, drum, developer), εκτός του χαρτιού. 

Συµπεριλαµβάνονται τα συρραπτικά που χρησιµοποιούν τα µηχανήµατα έως του αριθµού των 15.000 (3 µηχανήµατα 

επί 5.000 συρραπτικά έκαστο). 

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

• Όλα τα υλικά θα είναι καινούργια άριστης ποιότητας. 

 

∆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 

 

 

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. 
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� 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 

 

1. Εγγύηση: Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα, που λειτουργούν 

νόµιµα στα κράτη − µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα 

αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσηµη 

µετάφραση. 

Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση, το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την υποχρέωση 

να καταβάλει ορισµένο ποσό µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, εκείνου, προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να 

µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

 

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να 

περιλαµβάνουν και τα ακόλουθα : 

• Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

• Τον εκδότη. 

• Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται ( Ε.Τ.Α.Α. ) 

• Τον αριθµό της εγγύησης . 

• Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

• Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή  υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση και τον   

ΑΦΜ. 

• Τον τίτλο του έργου της σχετικής σύµβασης  

• Την ηµεροµηνία λήξης ισχύος της εγγύησης.  

 

Τους όρους ότι: 

• Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της 

διαιρέσεως και διζήσεως. 

• Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υπηρεσίας, που έχει συνάψει τη σύµβαση και ότι  θα 

καταβληθεί ολικά ή µερικά, χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

• Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό 

έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία 

λήξης της εγγύησης. 
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• Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 

Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την    συντήρηση και τεχνική υποστήριξη τριών (3) φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων, 

θα προσκοµίσει για την υπογραφή της σύµβασης µε το Ε.Τ.Α.Α., εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου 

µε το 5% της προϋπολογισθείσας αξίας  χωρίς Φ.Π.Α. και ισχύος πλέον δύο µηνών του συµβατικού χρόνου, η οποία 

θα παραµείνει στο Ε.Τ.Α.Α. και θα επιστραφεί στον ανάδοχο µετά τη λήξη της σύµβασης. ( § Β. Υπόδειγµα 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης) 

2. 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.  

3. 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 επιδιορθώνει οποιαδήποτε βλάβη για την 

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

Παράρτηµα της παρούσας Πρόσκλησης. 

4. 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. 

5. 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 ∆ικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών, εφαρµοστέο δε 

δίκαιο, είναι το Ελληνικό. 

6. 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. 

7. 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.).   
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Β.               ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος …………………………….  

Ηµεροµηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα
1
)................................. 

(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)
2
................................ 

 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ
3
. 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..
4
 

υπέρ του:  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 

.......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / 

κοινοπραξίας) 

ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών 

της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ..
5
/ της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)”, σύµφωνα µε την 

(αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
6 
........................... 

της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, 

αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....….    ηµέρες
7 
από την απλή 

έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα έγγραφα της σύµβασης
8
) 

ή  

µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας 

απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, 

δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε
9
. 

 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

                                                 
1
  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4  Όπως υποσηµείωση 3. 
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύµβαση. 
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 
7  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
8  Σύµφωνα µε το άρθρο 25 πδ 118/2007, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο 

φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες ή 

µεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9
  Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε 

µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη 

υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 


