
                     Σελ. 1 / 3

         ΤΕΥΧΟΣ     page 
          ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ 
                  
               Αρ. Πρωτοκόλλου: PRC-17-021 

 

 

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

SK/edK:\ΚΗΜ∆ΗΣ\∆ΣΕΙΣ ∆-σµού PRC-17-021.doc        2/23/2017      

 

Από   : Τµ. Συµβάσεων - Προµηθειών   Ηµεροµηνία: 23 / 02/ 2017 
From        Αρµόδιος κ. Κ. Καραθάνος   Date  

 
Αρ. Fax  : 210-6792.141      Αρ. Τηλ.: 210-6792.246 
Fax No.         Tel. No.  

 
Κοινοποίηση : Α. ∆ουσµανόπουλο, Χ. Ρίζο, Μ. Μπακογιάννη, Λ. ∆ηµητρίου, ∆. Αλιφραγκή, 
cc. D.C.C. 

_________________________________________________________________________ 
 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «Αντικατάσταση τεσσάρων (4) παλαιών φωτοτυπικών µηχανηµάτων» 

(Πρόσκληση PRC-17-015 / 10.02.17) 
 

Οι ακόλουθες διευκρινήσεις - τροποποιήσεις εκδίδονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 της 
Πρόσκλησης Υποβολής Σφραγισµένων Προσφορών και περιλαµβάνουν απαντήσεις στα ερωτήµατα 
που υποβλήθηκαν. 
 

•••• ΕΡΩΤΗΜΑ 1
ο
 

Παρακαλούµε επιβεβαιώστε ότι στον προϋπολογισµό του έργου που αναφέρεται στην 
Πρόσκληση, ήτοι 14.000 €, δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. και αφορά την προϋπολογισθείσα 
δαπάνη σε περίπτωση αγοράς ή µίσθωσης. Επιπλέον θα θέλαµε να µας επιβεβαιώσετε ότι ο 
προϋπολογισµός περιλαµβάνει τόσο την κτήση (αγορά ή µίσθωση) των µηχανηµάτων όσο και την 
χρήση τους (κόστος αναλωσίµων).  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Στο συνολικό εκτιµώµενο προϋπολογισµό, ο οποίος ανέρχεται σε δεκατέσσερις χιλιάδες ΕΥΡΩ 
(14.000,00 €) ∆ΕΝ συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. και το ποσό αυτό αφορά αµφότερες τις 
περιπτώσεις αγοράς ή µίσθωσης των µηχανηµάτων. 

Στο προϋπολογιζόµενο αυτό ποσό περιλαµβάνονται  

−−−− 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-ετής εγγύηση των νέων µηχανηµάτων (βλ. Παράρτηµα Β, # Ανάλυση οικονοµικής 
προσφοράς - 1.δ). Εγγύηση καλής λειτουργίας, νοείται η εξασφάλιση της συνεχούς και 
απρόσκοπτης λειτουργίας των προσφερόµενων µηχανηµάτων µέσω της πλήρους 
τεχνικής υποστήριξης αυτών, που θα περιλαµβάνει την εργασία και τα ανταλλακτικά, 
πλην των αναλωσίµων. 

−−−− καθώς και η απόσυρση των υφιστάµενων µηχανηµάτων (βλ. Παράρτηµα Β, # Ανάλυση 
οικονοµικής προσφοράς - 2).  

Το ποσό της απόσυρσης θα αφαιρεθεί από το συνολικό κόστος προµήθειας και 5-ετούς 
εγγύησης προκύπτοντας έτσι η Συνολική Τιµή Α (βλ. Πρόσκληση, συνηµµένο Παράρτηµα Β: 
Έντυπο οικονοµικής προσφοράς, στους Πίνακες Ι & ΙΙ της οικονοµικής προσφοράς) η οποία 
θα είναι η συγκρίσιµη µε το προϋπολογιζόµενο ποσό των 14.000 €, συνεπώς: 
Προϋπολογισµός (14.000€) >= Συνολικής Τιµής Α  (Προϋπόθεση συµµετοχής)    

Στο προϋπολογιζόµενο ποσό ∆ΕΝ περιλαµβάνεται το συνολικό εκτιµώµενο κόστος των 

αναλωσίµων (Συνολική Τιµή Β, στους Πίνακες Ι & ΙΙ της οικονοµικής προσφοράς του 
Παραρτήµατος Β: Έντυπο οικονοµικής προσφοράς της Πρόσκλησης). 
  

•••• ΕΡΩΤΗΜΑ 2
ο
 

Παρακαλούµε επιβεβαιώστε ότι τα προσφερόµενα µοντέλα θα πρέπει επί ποινής αποκλεισµού να 
είναι καινούργια και αµεταχείριστα, ανεξαρτήτως από τον τρόπο που θα επιλέξει κάθε 
συµµετέχουσα εταιρία να τα προσφέρει (µε αγορά ή µίσθωση). 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Τα προσφερόµενα µηχανήµατα στην περίπτωση της προµήθειάς τους µέσω αγοράς θα πρέπει να 
είναι καινούργια και αµεταχείριστα επί ποινή αποκλεισµού, ενώ στην περίπτωση της προµήθειας 
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τους µέσω µίσθωσης θα πρέπει να είναι καινούργια ή µεταχειρισµένα σε άριστη κατάσταση για την 
απρόσκοπτη λειτουργία τους τουλάχιστον για διάρκεια 5 ετών. 
Σε κάθε περίπτωση είτε αυτή της αγοράς είτε αυτή της µίσθωσης των µηχανηµάτων, σε 
ενδεχόµενη βλάβη 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. 

  

•••• ΕΡΩΤΗΜΑ 3
ο
 

Επιβεβαιώσετε ότι η αξιολόγηση θα γίνει βάσει χαµηλότερης συνολικής τιµής, σύµφωνα µε τον 
πίνακα οικονοµικής προσφοράς, δηλαδή αγοράς/µίσθωσης ή και χρήσης του εξοπλισµού. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Η αξιολόγηση θα γίνει αποκλειστικά βάσει της χαµηλότερης Συνολικής Τιµής Προσφοράς(Τιµή A 

+ Τιµή B) (βλ. Πινάκες Ι & ΙΙ του Συνηµµένο Νο.2, Παράρτηµα Β: Έντυπο οικονοµικής προσφοράς 
της Πρόσκλησης), συνεπώς:  
Αξιολόγηση = Η µικρότερη Συνολική Τιµή Προσφοράς  min(Τιµή A + Τιµή B) (Προϋπόθεση 

κατακύρωσης). 
  

•••• ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1
η
 

Στο έγγραφο της Πρόσκλησης (PRC-17-015), Γενικοί Όροι, αρθρ.5, παραγρ.2, η φράση 
«... η 5-ετή συντήρηση - τεχνική υποστήριξη των νέων µηχανηµάτων ...» 
επαναδιατυπώνεται ως εξής: 
«... η 5-ετής εγγύηση των νέων µηχανηµάτων ...»  

 

•••• ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2
η
  

Στο έγγραφο της Πρόσκλησης (PRC-17-015) και στο Συνηµµένο Νο.1, Παράρτηµα Α: Έντυπο 
τεχνικής προσφοράς στον Πίνακα Ελάχιστων Ζητούµενων Τεχνικών Προδιαγραφών 
Φωτοτυπικών, επέρχονται οι κάτωθι τροποποιήσεις: 
 
 

A/A ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

1 Ταχύτητα 35 cpm (A4)  

8 
Μέγιστο Πλήθος Πρωτοτύπων 
στο BYPASS 

80 φύλλα Α4...Α3  

9 
Χρόνος Πρώτου Αντιγράφου 
(δευτ.) 

5 sec  

11 Χρόνος Προθέρµανσης  25 sec  

16  
Συµβατά Λειτουργικά 
Συστήµατα 

Win Server 2008, 

Win7,Win10,Linux 
 

20  
Αυτόµατος Τροφοδότης διπλής 
όψης 

ΝΑΙ  

21 
Χωρητικότητα αυτόµατου 
τροφοδότη 

>=100  

22 
Ταχύτητα Σάρωσης 
(σελίδες/λεπτό) 

>=80 pps  

25 Interface Ethernet 10/100, USB 2.0  

26 
Συµβατά Λειτουργικά 
Συστήµατα 

Win Server 2008, 

Win7,Win10,Linux 
 

32 Μνήµη >= 2Gb  

33 HDD (σκληρός δίσκος) >= 250Gb  

35 Εκτυπωσιµο βάρος χαρτιού Από 55gr  έως 220gr  
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•  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3
η
 

Στο έγγραφο της Πρόσκλησης (PRC-17-015) και στο Συνηµµένο Νο.2, Παράρτηµα Β: Έντυπο 
οικονοµικής προσφοράς, παραγρ. Ανάλυση οικονοµικής προσφοράς - 1.δ, η φράση: 
«δ. η συντήρηση - τεχνική υποστήριξη των µηχανηµάτων η οποία ...» 
επαναδιατυπώνεται ως εξής: 
«δ. η εγγύηση των µηχανηµάτων η οποία ...» 

 

• ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 4
η
 

Στο έγγραφο της Πρόσκλησης, Συνηµµένο Νο.2 (Παράρτηµα Β: Έντυπο οικονοµικής προσφοράς) 
στους Πίνακες Ι & ΙΙ της οικονοµικής προσφοράς η περιγραφή των: 

i) α/α 1, επαναδιατυπώνεται ως εξής: 
«Προµήθεια µονόχρωµων φωτοτυπικών µηχανηµάτων µε ελάχιστες προδιαγραφές σύµφωνα µε το 
Παράρτηµα Α (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ) η οποία περιλαµβάνει: 
Την προµήθεια των µηχανηµάτων καθώς και το σύνολο των εργασιών και υπηρεσιών 
εγκατάστασης και αρχικής λειτουργίας. 
Την επέκταση της εργοστασιακής εγγύησης για συνολικό διάστηµα κάλυψης 5 ετών 

(περιλαµβάνει εργασία και ανταλλακτικά ΠΛΗΝ αναλώσιµων)» 

ii) α/α 3, επαναδιατυπώνεται ως εξής: 
«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 εγγύηση (*)]. 

 

• ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 

∆ιευκρινίζεται πως ο Ανάδοχος θα τιµολογήσει µόνο τη Συνολική Τιµή Α, αφού πρώτα θα έχει 

αξιολογηθεί µέσω της Συνολικής Τιµής Προσφοράς (Τιµή A + Τιµή B). Η τιµολόγηση των 
αναλωσίµων (χρήση) θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες και σε βάθος 5-
ετίας, βάσει των τιµών που έχουν προσφερθεί και αφού πρώτα εξαντληθούν τα αρχικά αναλώσιµα 
που συνοδεύουν τα µηχανήµατα. 
 


