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Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (Α.Μ.) καλεί τους ενδιαφερόµενους, φυσικά ή/και νοµικά πρόσωπα, οι οποίοι 
πληρούν τους όρους της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλλουν σφραγισµένη προσφορά για την 
αντικατάσταση τεσσάρων (4) παλαιών φωτοτυπικών µηχανηµάτων µε καινούργια σύµφωνα προς τους 
όρους, τις τεχνικές περιγραφές και απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση και στα 
συνηµµένα παραρτήµατα αυτής. 
 
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
 
Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στο διαδικτυακό χώρο, πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.) και στην ιστοσελίδα της Α.Μ. 
(www.ametro.gr). 
                                                  
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1. ∆ιαδικασία - Κριτήριο ανάθεσης 

Ο διαγωνισµός για την ανάδειξη Αναδόχου θα διενεργηθεί µεταξύ των υποψηφίων που θα 
υποβάλουν σχετική προσφορά σύµφωνα προς τους όρους και τις προβλέψεις της παρούσας 
πρόσκλησης. 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή και ο µειοδότης προκύπτει 
από τη χαµηλότερη συνολική τιµή προσφοράς του πίνακα οικονοµικής προσφοράς, εφόσον 
ικανοποιούνται  όλοι οι όροι, οι τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις της παρούσας Πρόσκλησης 
και κυρίως αυτές του συνηµµένου Παραρτήµατος Α: «Έντυπο τεχνικής προσφοράς». 
Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς της Πρόσκλησης περιλαµβάνει δύο εναλλακτικές 

προτάσεις, ήτοι την αγορά ή τη µίσθωση των νέων µηχανηµάτων και η τελική επιλογή είναι στην 
αποκλειστική  ευχέρεια της Α.Μ.  
Μετά την ανάδειξη του µειοδότη από την Επιτροπή αξιολόγησης σφραγισµένων προσφορών, η 
κατακύρωση του αποτελέσµατος θα γίνει από την Α.Μ. µε σχετική απόφαση. 
Η Α.Μ. διατηρεί το δικαίωµα αναβολής, ακύρωσης, ή µαταίωσης του διαγωνισµού αν αυτό κριθεί 
αναγκαίο, χωρίς καµία περαιτέρω υποχρέωση προς τους συµµετέχοντες. 

 
2. Προθεσµία υποβολής των προσφορών - ∆ιευκρινίσεις - Εναλλακτικές προσφορές 

Η προθεσµία υποβολής των προσφορών λήγει την:  Τρίτη  28 / 02 / 2017 & ώρα 16:00 

Εκπρόθεσµη υποβολή προσφορών έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό του συµµετέχοντα. 
Οι προσφορές υποβάλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνουν πρόσφορο οι συµµετέχοντες, αρκεί 
να περιέλθουν στο πρωτόκολλο της Α.Μ., το αργότερο µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα (προθεσµία)  
που αναφέρεται παραπάνω. Την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση και για την 
έγκαιρη παραλαβή των προσφορών φέρουν αποκλειστικά οι συµµετέχοντες. 
Οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή/και τροποποιήσεις απαιτηθούν σχετικές µε την παρούσα 
πρόσκληση και το διαγωνισµό θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Α.Μ. (www.ametro.gr), το 



ATTIKO METPO A.E.       Σελ. : 2 / 10 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 

ATTIKO METPO A.E. Λεωφ. Μεσογείων 191-193, 115 25 Αθήνα, 191-193, Mesogion Ave., GR-115 25 Athens, Greece 

 
SK/edK:\ΚΗΜ∆ΗΣ\PRC-17-015.doc    2/10/2017      

αργότερο 6 ηµέρες πριν την προθεσµία υποβολής προσφορών. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να 
ενηµερώνονται µε δική τους ευθύνη χωρίς καµία προηγούµενη σχετική ενηµέρωσή τους από την 
Α.Μ. 
Οι συµµετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του αντικειµένου της 
παρόντος διαγωνισµού και ανά περίπτωση (αγοράς ή µίσθωσης), συνεπώς επί µέρους 
προσφορές δεν θα γίνονται αποδεκτές.  
∆εν επιτρέπονται αλλαγές στις προσφορές ή υποβολή αντιπροσφορών µετά την αποσφράγιση 
τους. Εάν κριθεί ότι απαιτούνται διευκρινίσεις, που δεν δηµιουργούν όµως προϋπόθεση 
αντιπροσφοράς, η Α.Μ. δύναται να τις ζητήσει. 
Προσφορές που ενδεχοµένως έχουν καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποβληθεί παλαιότερα δεν θα 
ληφθούν υπόψη. 

 
3. Τόπος  και Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της Α.Μ. στην Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: 

� Μεσογείων 191-193, Ν Ψυχικό Τ.Κ. 115 25, από τις 8:00 έως τις 16:00. 

Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισµού θα είναι σε σφραγισµένο φάκελο ο οποίος θα φέρει 
υποχρεωτικά την ακόλουθη ετικέτα: 

 

ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

              Από :  

 Προς : 

 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. 
Λεωφ. Μεσογείων 191 - 193, T.K.: 115 25, Αθήνα 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (DCC) 

 Υπόψη: Προέδρου επιτροπής προµηθειών 

 Ένδειξη : Πρόσκληση υποβολής σφραγισµένης προσφοράς για την 

αντικατάσταση τεσσάρων (4) παλαιών φωτοτυπικών µηχανηµάτων 

(MR - 1000015241) 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 

4. Περιεχόµενο του φακέλου προσφοράς 
Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στα Ελληνικά (όπου χρειάζεται µπορεί να 
επισυνάπτονται συνοδευτικά έγγραφα στην Αγγλική) 
Στο Φάκελο Προσφοράς οι συµµετέχοντες οφείλουν να περιλάβουν, επί ποινή αποκλεισµού, τα 
παρακάτω: 
α)  Υπεύθυνη δήλωση ότι ο συµµετέχων δεν διώκεται ή έχει καταδικασθεί για τα αδικήµατα που 

αναφέρονται στο Νόµο 4412/2016 και αφορούν κάθε είδους διαγωνιστική διαδικασία. Σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί ψευδής δήλωση ο µέν συµµετέχων θα αποκλείεται της 

διαδικασίας, ο δέ ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος. 
β) Υποφάκελο τεχνικής προσφοράς 

Στο φάκελο τεχνικής προσφοράς οι συµµετέχοντες θα συµπεριλάβουν το συνηµµένο έντυπο 
Τεχνικής  Προσφοράς (βλ. Παράρτηµα Α) µε συµπληρωµένο τον Πίνακα Ελάχιστων 
Ζητούµενων Τεχνικών Προδιαγραφών Φωτοτυπικών και υπογεγραµµένο από το νόµιµο 
εκπρόσωπο του συµµετέχοντα. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσφέρουν εξοπλισµό 

ιδίων, ή και ανώτερων τεχνικών χαρακτηριστικών, σε σχέση προς τις ελάχιστες 

απαιτούµενες στον εν λόγω πίνακα. Σε διαφορετική περίπτωση η τεχνική προσφορά θα 

απορρίπτεται και η οικονοµική προσφορά δεν θα λαµβάνεται υπόψη.  

Επισηµαίνεται ότι η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς δεν βαθµολογείται και γίνεται 

αποδεκτή στο σύνολό της ή απορρίπτεται αναλόγως αν καλύπτονται ή όχι όλες οι 

ελάχιστες απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές. 
Επιπλέον αυτού οι συµµετέχοντες οφείλουν να συµπεριλάβουν στην προσφορά πλήρη τεχνική 
περιγραφή των προσφερόµενων µηχανηµάτων (τεχνικά χαρακτηριστικά, προδιαγραφές, 
φωτογραφίες κ.α.). 
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γ) Υποφάκελο οικονοµικής προσφοράς 
Στο φάκελο οικονοµικής προσφοράς οι συµµετέχοντες θα συµπεριλάβουν το συνηµµένο έντυπο 
Οικονοµικής Προσφοράς (βλ. Παράρτηµα Β) µε συµπληρωµένο(ους) τον (τους) Πίνακα(ες) Ι ή 
(και) ΙΙ Οικονοµικής Προσφοράς, και υπογεγραµµένο(ους) από το νόµιµο εκπρόσωπο του 
συµµετέχοντα. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να συµπληρώσουν τον (τους) πίνακα(ες) αφού 
λάβουν υπόψη τους όλους τους όρους και τις σχετικές τεχνικές περιγραφές και απαιτήσεις που 
αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση και στα συνηµµένα αυτής. 

Οι προφερόµενες τιµές θα αφορούν στην προµήθεια ή παροχή µέσω µίσθωσης όλων των 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων, στην παροχή όλων των προβλεπόµενων υπηρεσιών (συντήρηση - 
τεχνική υποστήριξη) και υλικών (αναλώσιµα πλην χαρτιού) καθώς και στην υλοποίηση λοιπών 
υποχρεώσεων (εγκατάσταση & παραµετροποίηση των µηχανηµάτων, εκπαίδευση των χειριστών 
κ.α.) σχετικών µε το αντικείµενο της παρούσας πρόσκλησης.  
Επί πλέον ζητείται η απόσυρση των υφιστάµενων παλαιών µηχανηµάτων τα οποία θα 

αντικατασταθούν, έναντι τιµήµατος το οποίο θα αφαιρεθεί από τις προσφερόµενες τιµές. Η 
εκτίµηση της κατάσταση των αποσυρόµενων µηχανηµάτων µπορεί να γίνει από τους 
ενδιαφερόµενους µετά από συνεννόηση µε τον αρµόδιο της Α.Μ. ο οποίος ορίζεται κατωτέρω.  
Οι τιµές των προσφορών, τόσο αυτές που αφορούν στην προµήθεια των φωτοτυπικών 
µηχανηµάτων µέσω µίσθωσης, όσο και αυτές που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών 
συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης και στην παροχή των αναλωσίµων, θα παραµείνουν 
αµετάβλητες για χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών. 
Στο προσφερόµενο τίµηµα περιλαµβάνονται το κέρδος του προσφέροντα, η αµοιβή του καθώς 
και αυτή των συνεργατών του και τα οποιαδήποτε γενικά ή ειδικά έξοδά του που απαιτούνται για 
την υλοποίηση του αντικειµένου της σύµβασης. Επίσης συµπεριλαµβάνονται οι αµοιβές και οι 
ασφαλιστικές εισφορές όλων των προσώπων που θα απασχολήσει, οι σχετικές δαπάνες 
µετακίνησης των, οι πάσης φύσεως φορολογικές και άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του δηµοσίου ή 
οποιουδήποτε τρίτου και εν γένει κάθε δαπάνη αναγκαία ή απλώς χρήσιµη για την 
πραγµατοποίηση της προµήθειας και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών. 
Στην προσφορά ∆ΕΝ περιλαµβάνεται το κόστος του φωτοτυπικού χαρτιού.  
Η Α.Μ. βαρύνεται µόνο µε τον εκάστοτε αναλογούντα Φ.Π.Α. 

Οι συµµετέχοντες µε την κατάθεση της προσφοράς τους δηλώνουν ότι έχουν λάβει λεπτοµερή 
γνώση των χώρων και των προς αντικατάσταση µηχανηµάτων, πέραν της τεχνικής περιγραφής, 
των απαιτήσεων και λοιπών λεπτοµερειών που αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση. Προς 
τούτο κρίνεται απαραίτητη η επιτόπου επίσκεψη κατόπιν συνεννόησης µε τον αρµόδιο της 
εγκατάστασης κ. Μ. Μπακογιάννη (τηλ. 210-6792.371, κιν. 6977-278291).  
Για τυχόν επιπλέον τεχνικές διευκρινήσεις ή/και πληροφορίες σχετικά µε το αντικείµενο της 
παρούσας πρόσκλησης παρακαλούµε όπως επικοινωνείτε µε τον αρµόδιο της Α.Μ. κ. Λ. 
∆ηµητρίου (τηλ.: 210-6792.112). 

  
5. Προϋπολογισµός συνολικής προµήθειας ή µίσθωσης 

Ο συνολικός εκτιµώµενος προϋπολογισµός ανά περίπτωση (αγορά ή µίσθωση µηχανηµάτων), 
ανέρχεται σε δεκατέσσερις χιλιάδες ΕΥΡΩ (14.000,00 €). 
Στο ποσό αυτό περιλαµβάνεται η προµήθεια των νέων µηχανηµάτων [συµπεριλαµβανοµένων 
των σχετικών υπηρεσιών και υλικών εγκατάστασης και αρχικής λειτουργίας (βλ. Παράρτηµα Β, # 
Ανάλυση οικονοµικής προσφοράς - 1.α,β,γ)], η 5-ετή συντήρηση - τεχνική υποστήριξη των νέων 
µηχανηµάτων (βλ. Παράρτηµα Β, # Ανάλυση οικονοµικής προσφοράς - 1.δ), καθώς και η 
απόσυρση των υφιστάµενων µηχανηµάτων (βλ. Παράρτηµα Β, # Ανάλυση οικονοµικής 
προσφοράς - 2).  
Επισηµαίνεται ότι οι προσφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσό επί ποινή 
αποκλεισµού. 
Στον προϋπολογισµό ∆ΕΝ περιλαµβάνεται το συνολικό εκτιµώµενο κόστος των αναλωσίµων.  

 
6. Χρόνος και τόπος παράδοσης 

Το σύνολο των φωτοτυπικών µηχανηµάτων θα παραδοθεί και εγκατασταθεί στο συντοµότερο 
δυνατόν διάστηµα από την ηµεροµηνία της σχετικής σύµβασης. Οι συµµετέχοντες οφείλουν να 
αναφέρουν στις προσφορές τους τον ακριβή χρόνο παράδοσης των µηχανηµάτων. 
Τα τέσσερα (4) αυτά µηχανήµατα θα παραδοθούν ως εξής: τρία (3) στα γραφεία της Α.Μ. στην 
Αθήνα  (2 στη Λεωφ. Μεσογείων 191-193 κι 1 στη Λεωφ. Μεσογείων & Γεδεών 2), κι ένα (1) στα 
γραφεία της Α.Μ. στη Θεσσαλονίκη (26

ης
 Οκτωβρίου 40, ATRINA CENTER). 
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Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης στην περίπτωση της µίσθωσης καθώς και στην παροχή των 
υπηρεσιών συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης και προµήθειας αναλωσίµων ορίζεται σε πέντε (5) 
έτη, συµπεριλαµβανοµένης της περιόδου εγγύησης, από την ηµεροµηνία υπογραφής του σχετικού 
συµφωνητικού. 
 

7. Υπογραφή της Σύµβασης 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη του µειοδότη, η Α.Μ. καλεί τον υποψήφιο 
Ανάδοχο εγγράφως για την υπογραφή της Σύµβασης στα γραφεία της εντός το αργότερο επτά (7) 
ηµερολογιακών ηµερών. Αν η προθεσµία αυτή περάσει άπρακτη µε υπαιτιότητα του 
ανακηρυχθέντος Αναδόχου, ο οποίος παρά το γεγονός ότι θα έχει κληθεί, δεν προσέλθει για την 
υπογραφή της Σύµβασης ή δεν συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του παρόντος, κηρύσσεται 
έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή και µετά από απόφαση της Α.Μ. Ανάδοχος δύναται να 
ανακηρυχθεί ο υποψήφιος του οποίου η προσφορά έπεται στην κατάταξη που έχει συντάξει η 
Επιτροπή αξιολόγησης σφραγισµένων προσφορών. Αν και ο δεύτερος υποψήφιος δεν προσέλθει 
για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις του παρόντος 
κηρύσσεται κι αυτός έκπτωτος από τη σύµβαση κι η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.  

Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της Σύµβασης οφείλει να καταθέσει:  

α) Ασφαλιστική Ενηµερότητα 
Επικαιροποιηµένο και σε ισχύ αποδεικτικό από το Ι.Κ.Α. ή τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα, 
για την απόδειξη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία.  

β) Φορολογική Ενηµερότητα 
Επικαιροποιηµένο και σε ισχύ αποδεικτικό, από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., για την απόδειξη 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων και τελών 
σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία. 
 

8. Τρόπος πληρωµής - Κρατήσεις 
Ο Ανάδοχος θα αποζηµιώνεται βάσει των τιµών της οικονοµικής του προσφοράς. 
Στην περίπτωση µίσθωσης των νέων µηχανηµάτων καθώς και για την προµήθεια των 
απαιτούµενων αναλωσίµων η εξόφληση θα γίνεται σε µηνιαία βάση. 
Σας γνωρίζουµε ότι, σύµφωνα µε την εσωτερική διαδικασία της Εταιρείας, για όλες τις αγορές 
αγαθών ή υπηρεσιών η εξόφληση τιµολογίων θα γίνεται µε πίστωση του τραπεζικού λογαριασµού 
του αναδόχου ή µε δίγραµµη επιταγή στις 15 - 20 του επόµενου µήνα, από την ηµεροµηνία 
παραλαβής από εµάς του τιµολογίου σας και υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η οριστική 
παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής. 
Για πληροφορίες σχετικά µε την εξόφληση του τιµολογίου παρακαλούµε επικοινωνήστε µε την κα. 
Π. Καπράλου (τηλ. 210-6792.180). 

Επίσης για συµβάσεις άνω των 1.500,00 €, για την εξόφληση των τιµολογίων σας απαιτείται η 
προσκόµιση φορολογικής ενηµερότητας της εταιρείας σας και για συµβάσεις άνω των 2.500,00 

€, απαιτείται η προσκόµιση ασφαλιστικής ενηµερότητας της εταιρείας σας. 
Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε το Ν. 4412/16 (αρθρ.375, παρ.7) όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, θα 

επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ 
φόρων και κρατήσεων της σύµβασης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.). Η παραπάνω κράτηση υπάγεται σε 
χαρτόσηµο 3% και Ο.Γ.Α. χαρτοσήµου, που υπολογίζεται σε ποσοστό 20% επί του χαρτοσήµου, 
για τα οποία επιβαρύνεται ο Ανάδοχος. Η εν λόγω παρακράτηση θα κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό 
λογαριασµό της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 
 

9. Επίλυση διαφορών 
Η Σύµβαση που θα καταρτιστεί, θα διέπεται από τους όρους των τευχών της και την Ελληνική 
Νοµοθεσία και δη τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα 
Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που προκύπτει από την έρευνα αγοράς και τη 
Σύµβαση, αρµόδια είναι αποκλειστικά τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και δη των Αθηνών. 
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� Με τη συµµετοχή τους οι προσφέροντες δηλώνουν ρητά ότι αποδέχονται τους Όρους της 
παρούσας Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών και των συνηµµένων σε αυτή εγγράφων. 
Προσφορές που δεν πληρούν τους παραπάνω όρους δεν θα αξιολογηθούν. 

 
 
 
 
                                                                                                              Με εκτίµηση 

 
 

 
__________________ 

Κωνσταντίνος Καραθάνος 
 Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών 

 
 
 
Συνηµµένα: 1) Παράρτηµα Α: Έντυπο τεχνικής προσφοράς 

2) Παράρτηµα Β: Έντυπο οικονοµικής προσφοράς 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Νο.1 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Οι ζητούµενες τεχνικές προδιαγραφές των νέων φωτοτυπικών µηχανηµάτων αναφέρονται στον 
ακόλουθο πίνακα και τα προσφερόµενα νέα φωτοτυπικά θα πρέπει να τις πληρούν κατ΄ ελάχιστο επί 

ποινή αποκλεισµού. Συνεπώς οι συµµετέχοντες πρέπει να προσφέρουν εξοπλισµό ιδίων ή και 
ανώτερων τεχνικών χαρακτηριστικών σε σχέση µε αυτά που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 
 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Ελάχιστη απαιτούµενη 

προδιαγραφή 

Προσφερόµενη 

προδιαγραφή 

1 Ταχύτητα 36 cpm (Α4)  

2 Μέγεθος χαρτιού Max. A3, min. A5R  

3 
Χωρητικότητα Χαρτιού  (80 
g/m

2
) 

Μία διπλή κασέτα 500 + 500 
φύλλα, η µία τουλάχιστον να 
δέχεται χαρτί µέχρι Α3 

 

4 ∆ιπλή όψη ΝΑΙ 
 

5 Ανάλυση Αντιγραφής [dpi] 600 x 600  

6 Μέγιστος Αριθµός Αντιγράφων 1 έως 999  

7 Κλίµακα Εστίασης [%] 25 – 400 %  

8 
Μέγιστο Πλήθος Πρωτοτύπων 
στο BYPASS 

100 φύλλα A4, A4R, A5, 
A5R, A3W 
 

 

9 
Χρόνος Πρώτου Αντιγράφου 
[δευτ.] 

4.5 sec.  
 

10 Finisher Προαιρετικά  

11 Χρόνος Προθέρµανσης 15 δευτ.  

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

12 Printer language (PDL) 
PCL 6 (Στάνταρ) 
PostScript 3 (Προαιρετικά) 

 

13 ∆υνατότητες µονάδας εξόδου 
Σελιδοποίηση, 
Οµαδοποίηση, Μετατόπιση, 
Συρραφή. 

 

14 ∆ιπλή όψη ΝΑΙ  

15 Print Resolution 1200 x 1200dpi 
 

16 
Συµβατά Λειτουργικά 
Συστήµατα 

XP, Server 2003, Vista, 
Server 2008, Win7, Win10,  
Mac OS X 10.4+, Linux 

 

17 Θύρα ∆ικτύου 
Std Ethernet, 
10/100/1000BaseTX 

 

18 USB Θύρα std 2.0 (host) 
 

ΣΑΡΩΣΗ 

19 Resolution 600 x 600 dpi  

20 
Αυτόµατος Τροφοδότης διπλής 
όψης  

Μονού περάσµατος DSPF 
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21 
Χωρητικότητα αυτόµατου 
τροφοδότη 

>=150 φύλλα 
 

22 Tαχύτητα σάρωσης >= 160σελ/λεπτό  

23 Έγχρωµη ΝΑΙ   

24 Τρόποι σάρωσης: 
E-mail, FTP, USB, TWAIN 
driver 

 

25 Interface Ethernet, USB 2.0, WiFi 
 

26 Supported OS 
XP, Server 2003, Vista, 
Server 2008, Win7, Win10,  
Mac OS X 10.4+, Linux 

 

27 Υποστήριξη LDAP ΝΑΙ  

28 Βιβλίο ∆ιευθύνσεων 500  

29 Τύποι αρχείων: TIFF, PDF, JPEG  

30 
∆υνατότητα σάρωσης µέσω 
δικτύου 

Σε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, 
σε δικτυακό χώρο 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

31 
Επιδαπέδιο 
 

NAI 
 

32 
Μνήµη:  
 

>= 3GB 
 

33 
HDD:  
 

>= 300 GB 
 

34 Οθόνη επαφής:  στα Ελληνικά  

35 
Εκτυπώσιµο βάρος χαρτιού 
(g/m²) 

από <= 55gr έως >= 300gr 
 

 
 
 

Αθήνα, ..................................... 

 

 

 

 

 

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

Σφραγίδα & Υπογραφή Εξουσιοδοτηµένου Εκπροσώπου 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Νο. 2 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Γενικά  

Η Α.Μ. διαθέτει αυτή τη στιγµή τέσσερα (4) παλαιά φωτοτυπικά µηχανήµατα (SHARP M 351 U), τα 
οποία επιθυµεί να αντικαταστήσει µε νέα µηχανήµατα (ελάχιστων προδιαγραφών σύµφωνων προς 
αυτές του σχετικού Πίνακα του Παραρτήµατος Α) µε ταυτόχρονη απόσυρση των παλαιών. Από τα 
µηχανήµατα αυτά τρία (3) βρίσκονται στα γραφεία της Α.Μ. στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 191-193) 
κι ένα (1) στα γραφεία της Α.Μ. στη Θεσσαλονίκη (26

ης
 Οκτωβρίου 40, ATRINA CENTER). Τα 

καινούργια µηχανήµατα θα εγκατασταθούν στις ίδιες θέσεις των παλαιών. 
Στο πλαίσιο αυτής της αντικατάστασης η Α.Μ. προκρίνει είτε την προµήθεια καινούργιων και 
αµεταχείριστων µηχανηµάτων (Πίνακας Ι) είτε την παροχή µέσω µίσθωσης και σε άριστη κατάσταση 
µηχανηµάτων (Πίνακας ΙΙ) µε ταυτόχρονη απόσυρση των παλαιών και στις δύο εναλλακτικές 
περιπτώσεις. Ως εκ τούτου οι συµµετέχοντες µπορούν να συµπληρώσουν τον έναν ή και τους δύο 
ακόλουθους πίνακες προς υποβολή της οικονοµικής τους προσφοράς. 

Ανάλυση οικονοµικής προσφοράς  

1. Στο κόστος της προµήθειας ή µίσθωσης των µηχανηµάτων περιλαµβάνεται: 
α) η προµήθεια των µηχανηµάτων, η µεταφορά και εγκατάστασή τους στους χώρους που θα 

υποδειχθούν από την Α.Μ. στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη καθώς και η παραµετροποίηση και 
θέση τους σε λειτουργία. 

β) όλα τα αναλώσιµα υλικά για την αρχική λειτουργία των µηχανηµάτων καθώς και τα πλήρη 
εγχειρίδια χειρισµού και οδηγιών στην ελληνική γλώσσα. 

γ) η εκπαίδευση των χρηστών τους στην αποδοτική και ασφαλή χρήση αυτών. 
δ) η συντήρηση - τεχνική υποστήριξη των µηχανηµάτων η οποία θα πρέπει να καλύπτει χρονικό 

διάστηµα πέντε (5) ετών, συµπεριλαµβανοµένης της περιόδου εργοστασιακής εγγύησης των 
µηχανηµάτων και θα περιλαµβάνει εργασία και ανταλλακτικά (εκτός αναλωσίµων) τόσο για την 
τακτική συντήρηση όσο και για τις περιπτώσεις έκτακτων αναγκών - βλαβών. 

2. Στην προσφορά θα περιλαµβάνεται και η απόσυρση των αντίστοιχων τεσσάρων παλαιών 
µηχανηµάτων που θα αντικατασταθούν, µε µέριµνα και µέσα του αναδόχου. Το σχετικό όφελος 
απόσυρσης για λογαριασµό της Α.Μ. θα συνυπολογισθεί στον πίνακα οικονοµικής προσφοράς. 

3. Όλες οι τιµές που αναφέρονται στην προσφορά, θα παραµείνουν αµετάβλητες για χρονική διάρκεια 
πέντε (5) ετών. 

4. Το κόστος για τα παρελκόµενα ή για τις τεχνικές προδιαγραφές των µηχανηµάτων που 
αναφέρονται ως προαιρετικά στο σχετικό Πίνακα Ελάχιστων Ζητούµενων Τεχνικών Προδιαγραφών 
Φωτοτυπικών (βλ. Παράρτηµα Α) δεν θα συµπεριλαµβάνεται στην οικονοµική προσφορά (Πίνακες 
Ι & ΙΙ) αλλά θα δίνεται ξεχωριστά για το ενδεχόµενο µελλοντικής αγοράς. 

5. Σε περίπτωση ισοτιµίας θα προτιµηθεί το µηχάνηµα µε  τις καλύτερες προδιαγραφές ή µε επί 
πλέον προσφερόµενο εξοπλισµό. 

6. Επισηµαίνεται ότι ο αναφερόµενος στους Γενικούς Όρους άρθ. 5 προϋπολογισµός (14.000,00 €) 
αφορά στη Συνολική Τιµή Α, των Πινάκων Ι & ΙΙ, η οποία και θα τιµολογηθεί. Η Συνολική Τιµή Β 
λαµβάνεται υπ’ όψιν για τον υπολογισµό του ενδεικτικού κόστους λειτουργίας των µηχανηµάτων 
για 5 έτη. Η Συνολική Τιµή Προσφοράς (Α+Β) είναι αυτή που θα αποτελέσει το κριτήριο ανάθεσης 
της σύµβασης.      

7. Σε περίπτωση βλάβης σε φωτοτυπικό µηχάνηµα η οποία, ακόµη και κατόπιν της επέµβασης του 
αρµόδιου συντηρητή, δεν αποκαθίσταται κατά τρόπο ικανοποιητικό και µόνιµο τότε ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να αντικαταστήσει το εν λόγω µηχάνηµα µε άλλο αντίστοιχων προδιαγραφών και 
απόδοσης το συντοµότερο δυνατόν.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ (Ι) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

 

α/α Περιγραφή 
Τιµή ανά 

µηχάνηµα 
(€ χωρίς Φ.Π.Α.)  

Αριθµός 

µηχ/των 
(τεµ.) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(€ χωρίς Φ.Π.Α.) 

1 

Προµήθεια µονόχρωµων φωτοτυπικών µηχανηµάτων µε 
ελάχιστες προδιαγραφές σύµφωνα προς τις αναφερόµενες 
στο Παράρτηµα Α (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ) η οποία 
περιλαµβάνει: 

• την προµήθεια των µηχανηµάτων καθώς και το σύνολο 
των ζητούµενων εργασιών και υπηρεσιών 
εγκατάστασης και αρχικής λειτουργίας 

• το Κόστος συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης των 
µηχανηµάτων διάρκειας 5 ετών 

 4  

2 Απόσυρση παλαιών µηχανηµάτων “SHARP M 351 U”   4  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ Α (Κόστος 1 - Κόστος 2)  

3 

Συνολικό εκτιµώµενο κόστος αναλωσίµων για ενδεικτικό 
µηνιαίο όγκο εκτυπώσεων µονής όψης: 5.000 φύλλων Α4 

(µε 5% κάλυψη µαύρου) - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ Β 
[Περιλαµβάνει το κόστος αναλωσίµων ανά σελίδα µονής 
όψης Α4 x 5.000 σελ. x 12 µήνες x 5 έτη χωρίς το κόστος 
χαρτιού, για το χρονικό διάστηµα των 5 ετών που καλύπτει 
η συντήρηση (*)] 

 4  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Τιµή Α + Τιµή Β)  

 (*) Η τιµολόγηση των αναλωσίµων θα γίνεται ανά µήνα, βάσει των πραγµατικών καταναλώσεων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ (ΙΙ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

 

α/α Περιγραφή 
Τιµή ανά 

µηχάνηµα 
(€ χωρίς Φ.Π.Α.)  

Αριθµός 

µηχ/των 
(τεµ.)  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(€ χωρίς Φ.Π.Α.) 

1 

Παροχή µονόχρωµων φωτοτυπικών µηχανηµάτων µε 
ελάχιστες προδιαγραφές σύµφωνα προς τις αναφερόµενες 
στο Παράρτηµα Α (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ) µέσω 5-

ετούς µίσθωσής τους που περιλαµβάνει: 

• την προµήθεια των µηχανηµάτων καθώς και το σύνολο 
των ζητούµενων εργασιών και υπηρεσιών 
εγκατάστασης και αρχικής λειτουργίας 

• το Κόστος συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης των 
µηχανηµάτων διάρκειας 5 ετών 

(η συνολική τιµή προσφοράς ανά µηχάνηµα, µε µηνιαία 
καταβολή του µισθώµατος, υπολογίζεται ως ακολούθως: 
µηνιαία µίσθωση x 60 µήνες)  

 4  

2 Απόσυρση παλαιών µηχανηµάτων “SHARP M 351 U”  4  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ Α (Κόστος 1 - Κόστος 2)  

3 

Συνολικό εκτιµώµενο κόστος αναλωσίµων για ενδεικτικό 
µηνιαίο όγκο εκτυπώσεων µονής όψης: 5.000 φύλλων Α4 (µε 

5% κάλυψη µαύρου) - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ Β 
[Περιλαµβάνει το κόστος αναλωσίµων ανά σελίδα µονής 
όψης Α4 x 5.000 σελ. x 12 µήνες x 5 έτη χωρίς το κόστος 
χαρτιού, για το χρονικό διάστηµα των 5 ετών που καλύπτει η 
συντήρηση (*)] 

 4  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Τιµή Α + Τιµή Β)  

(*) Η τιµολόγηση των αναλωσίµων θα γίνεται ανά µήνα, βάσει των πραγµατικών καταναλώσεων και 
ξεχωριστά από το µηνιαίο τίµηµα µίσθωσης των µηχανηµάτων. 

 

 

 

 

Αθήνα, ..................................... 

 
 
 
 
 

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Σφραγίδα & Υπογραφή Εξουσιοδοτηµένου Εκπροσώπου 


