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Αθήνα, 05/11/2021
Αριθμ. Πρωτ. 2637

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση

: Λ. Αλεξάνδρας 121

Ταχ. Κωδ

: 115 22 Αθήνα

Τηλέφωνο

: 210.64.11.509

Email

: logist@areiospagos.gr

ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Για την ετήσια τεχνική υποστήριξη-συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων και των καταστροφέων εγγράφων της Υπηρεσίας του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.
Η κατ΄άρθρο 64 του Ν.3900/2010 Διαχειριστική Επιτροπή
του Αρείου Πάγου, έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ 2578/02-11-2021
(ΑΔΑ: Ψ6ΠΝΙ54-8ΝΙ και ΑΔΑΜ: 21REQ009477910), απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με την οποία εγκρίθηκε πίστωση συνολικού
ποσού ύψους 7.316,00ευρώ με το Φ.Π.Α., προτίθεται να προβεί
σε σύναψη ετήσιας σύμβασης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολική τιμή, για την τεχνική υποστήριξη-συντήρηση των
φωτοτυπικών μηχανημάτων και των καταστροφέων εγγράφων, βάσει των οικονομικών προσφορών που θα υποβληθούν, μέχρι την
15η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. στο
Λ ο γ ι σ τ ι κ ό τ μ ή μ α τ ο υ Αρ ε ί ο υ Π ά γ ο υ , γ ρ α φ ε ί ο 1 1 2 , 1 ο ς ό ρ ο φ ο ς
( π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς Γ ρ . Ψ ύ λ λ ι α ς , Χ . Αν τ ω ν α κ ά κ η ) .
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες.
Τεχνικές προδιαγραφές
Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης θα περιλαμβάνουν όλες τις εργασίες συντήρησης, επισκευής του εξοπλισμού των φωτοτυπικών μηχανημά-
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των και των καταστροφέων εγγράφων που αναλυτικά αναφέρονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ .
Η ετήσια συντήρηση- επισκευή των φωτοτυπικών μηχανημάτων και
των καταστροφέων εγγράφων περιλαμβάνει την προμήθεια και αντικατάσταση όλων των ανταλλακτικών που τυχόν θα απαιτηθούν για τη καλή λειτουργία των μηχανημάτων, όλων των αναλωσίμων ανταλλακτικών, αναλωσίμων υλικών και συρράπτρων (τυμπάνων, φούρνων κ.λ.π.).
Τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα υλικά των ανωτέρω μηχανημάτων πρέπει
να είναι αυθεντικά (Original) και όχι απομιμήσεις και να τηρούν τις προδιαγραφές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εξαιρούνται από την συντήρηση – επισκευή των φωτοτυπικών μηχανημάτων και των καταστροφέων εγγράφων μόνο το φωτοαντιγραφικό χαρτί
(Α4,Α3) και τα toner.
Η ενημέρωση των υπηρεσιών για τις εκάστοτε εργασίες και για τα αντικατασταθέντα ανταλλακτικά θα γίνεται με την έκδοση Τεχνικού Δελτίου, το οποίο θα υπογράφεται από τον τεχνικό του αναδόχου.
Θα πραγματοποιούνται δωρεάν εργασίες μετατροπών ή βελτιώσεων όταν
αυτές ανακοινώνονται από την ανάδοχο εταιρεία ή τις κατασκευάστριες εταιρείες,
καθώς επίσης και δωρεάν εκπαίδευση των υπαλλήλων στον χειρισμό των ανωτέρω μηχανημάτων.
Την πρώτη εργάσιμη κάθε μήνα θα γίνεται προληπτικός έλεγχος και καθαρισμός των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και των καταστροφέων εγγράφων, όπου θα εκδίδεται δελτίο τεχνικού ελέγχου το οποίο θα υπογράφεται από τον τεχνικό
του αναδόχου.
Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την επιλογή του προσωπικού που θα
διαθέσει και θα είναι ο μόνος υπεύθυνος για τυχόν ατυχήματα του προσωπικού
που θα χρησιμοποιήσει. Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο.
Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος συνδέεται μόνο μ' αυτόν
και ουδεμία απολύτως σχέση έχει με την αναθέτουσα το έργο.
Χρόνος απόκρισης
Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης-συντήρησης θα παρέχονται όλες τις εργάσιμες μέρες του έτους (από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, εκτός των επισήμων
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αργιών και κατά τις ώρες από 08.00 μέχρι 15.00). Οι αναγγελίες βλάβης θα γίνονται από τους υπεύθυνους των υπηρεσιών τηλεφωνικά ή μέσω E-mail.
Η επίσκεψη του τεχνικού θα πραγματοποιείται αυθημερόν όταν η αναγγελία
βλάβης γίνεται μέχρι τις 9:00 π.μ. και το αργότερο εντός 24ωρών εάν η αναγγελία
της βλάβης γίνεται μετά τις 9:00 π.μ..
Όταν δεν είναι δυνατή η άμεση και επί τόπου αποκατάσταση της βλάβης του
εξοπλισμού (ειδικές περιπτώσεις βλαβών) στην υπηρεσία που έχει εγκατασταθεί, ο
ανάδοχος αναλαμβάνει τη μεταφορά και επισκευή αυτού στις εγκαταστάσεις του και
την προσωρινή αντικατάστασή του με άλλα μηχανήματα, ίδιων ή ανάλογων δυνατοτήτων και με τη σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιών, μέχρι να επισκευαστούν. Η
παραπάνω διαδικασία γίνεται χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.
Σε περίπτωση προκήρυξης Βουλευτικών Εκλογών ή Ευρωεκλογών ή οποιασδήποτε εκλογικής διαδικασίας όπου εμπλέκονται οι ανωτέρω Υπηρεσίες για το
χρονικό διάστημα από την ημέρα της προκήρυξης και μέχρι και την ημέρα της διενέργειας των εκλογών, οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης-συντήρησης, όπως περιγράφονται στην παρούσα, θα παρέχονται όλες τις ημέρες του έτους (όλο το
24ώρο, Σαββατοκύριακα και επίσημες αργίες), με χρόνο απόκρισης το περισσότερο δύο (2) ωρών από την αναγγελία της βλάβης.
Προσφερόμενη τιμή
Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει όλες τις εργασίες επισκευής, συντήρησης, προμήθειας ανταλλακτικών και αναλωσίμων και εγκατάστασης καθώς επίσης και τις νόμιμες κρατήσεις (Φ.Π.Α., φόρους και κρατήσεις υπέρ τρίτων), οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε τρείς (3) ισόποσες δόσεις στο τέλος κάθε τετραμήνου από την Επιτροπή Διαχείρισης της Επιχορήγησης, μετά την
προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και αφού πραγματοποιηθούν όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Ισχύς προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους αναδόχους για
εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υπο-

3

21PROC009488530 2021-11-05
βολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Στην τεχνική προσφορά πρέπει να περιέχεται:
-Πιστοποιητικό τήρησης προτύπων ποιοτικής εγγύησης ISO 9001:2008 ή
ισοδύναμο ή νεότερης έκδοσης.
Η Υπηρεσία του Αρείου Πάγου, διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς καμία επιβάρυνση για το Ελληνικό Δημόσιο για την ματαίωση ή ακύρωση της διαγωνιστικής
διαδικασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να
δηλώνουν ότι: α) μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των εκ του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/ 2016
(Α΄147/8-8-2016) όπως ισχύει και β) αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους
της παρούσας πρόσκλησης.
Ο προσωρινός ανάδοχος πριν την απόφαση κατακύρωσης πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 του ν. 4412/ 2016 (Α΄147/8-82016) όπως ισχύει.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και
στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

Η Επιτροπή Διαχείρισης της Επιχορήγησης
1. Μαρία Κουβίδου-Ταμπακοπούλου
2. Χρήστος Κατσιάνης
3. Ισίδωρος Ντογιάκος

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. ΠΙΝΑΚΑΣ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
RICOH AFICIO MP8000
RICOH AFICIO 2018
RICOH AFICIO MP6000
CANON IR-3035N
CANON IR-3235N
CANON IR-5065
CANON IR-6265i
CANON IR-6275i
CANON IR-6555i
ΣΥΝΟΛΟ:

ΤΕΜ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

ΣΥΝΟΛΟ:

ΤΕΜ
1
2
1
4

2. ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
DAHLE
REXEL
ΚOΒRA
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