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ΠΡΟΣ

: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΘΕΜΑ

: «Πρόσκληση συµµετοχής σε διαγωνισµό για την προµήθεια
αναλωσίµων υλικών Η/Υ για το Β’ εξάµηνο έτους 2013»

1. Η Εταιρία µας σας προσκαλεί να συµµετάσχετε σε διαγωνισµό για την επιλογή εταιρείας
για την προµήθεια αναλωσίµων υλικών Η/Υ, προϋπολογισµού 15.000,00 ευρώ, µη
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Αναλυτική κατάσταση των προς προµήθεια
αναλωσίµων υλικών παρουσιάζεται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας.
2. Οι ενδιαφερόµενοι να συµµετάσχουν στον υπόψη διαγωνισµό θα πρέπει να υποβάλουν
σχετικό «φάκελο συµµετοχής» τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της Εταιρείας µας, το
αργότερο µέχρι την Τρίτη, 23/07/2013 και ώρα 11:00, φέροντας την ευθύνη της
εµπρόθεσµης υποβολής των προσφορών τους, ακόµη και σε περίπτωση ανωτέρας βίας.
Προσφορές που
αποσφραγιστούν.

θα

υποβληθούν

εκπρόθεσµα

θα

επιστραφούν

χωρίς

να

Η ανωτέρω υποβολή µπορεί να γίνει είτε απευθείας, είτε ταχυδροµικά, µε κατάθεση στο
πρωτόκολλο της εταιρείας, στη διεύθυνση: «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.», 6ο χιλ.
Θεσσαλονίκης- Θέρµης ΘΕΡΜΗ.
3. Ο «φάκελος συµµετοχής» θα πρέπει να υποβληθεί σφραγισµένος και πάνω του να
αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Τίτλος διαδικασίας: «Συµµετοχή σε διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου της
προµήθειας µε τον τίτλο: «Προµήθεια αναλώσιµων υλικών Η/Υ για το Β’ εξάµηνο
έτους 2013»
β. Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού : 23/07/2013
γ. Πλήρη στοιχεία του συµµετέχοντα (όνοµα, δ/νση, τηλ, fax, e-mail)
δ. Η φράση: «Να ανοιχθεί µόνο από την αρµόδια Επιτροπή διαγωνισµού».
4. Μέσα στον παραπάνω φάκελο, θα πρέπει να έχουν περιληφθεί επί ποινή αποκλεισµού
αφενός τα δικαιολογητικά συµµετοχής και αφετέρου ο σφραγισµένος «φάκελος της
Οικονοµικής Προσφοράς». Ειδικότερα:
α. «Τα δικαιολογητικά συµµετοχής» είναι πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδιες
κατά περίπτωση Αρχές και από τα οποία προκύπτει ότι ο συµµετέχων στη διαδικασία
είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του, δηλαδή:
1. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας
2. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας
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Η ισχύς αυτών πρέπει να καλύπτει την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Όλα τα απαιτούµενα έγγραφα θα είναι συντεταγµένα ή επισήµως µεταφρασµένα στην
ελληνική γλώσσα κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆ και 53 του Κώδικα περί
∆ικηγόρων. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η ελληνική.
β. Ο σφραγισµένος φάκελος της «Οικονοµικής Προσφοράς» περιέχει την οικονοµική
προσφορά του συµµετέχοντος, συµπληρώνεται σε έντυπο όπως το υπόδειγµα
(Παράρτηµα Ι), περιλαµβάνει υποχρεωτικά τις επιµέρους τιµές αριθµητικά και ολόγραφα
σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ (ένδειξη «0» στην τιµή µονάδας σηµαίνει «παρέχεται δωρεάν»,
ενώ ένδειξη «--» στην τιµή µονάδας σηµαίνει «δεν συµµετέχω στο διαγωνισµό για
το συγκεκριµένο είδος»). Εναλλακτικές ή διορθωµένες προσφορές, αντιπροσφορές ή
οποιεσδήποτε προτάσεις που µπορούν να χαρακτηριστούν ως αντιπροσφορές, δεν θα
λαµβάνονται υπόψη σε κανένα στάδιο της διαδικασίας. Οι υποβαλλόµενες προσφορές
ισχύουν για 60 ηµέρες από την εποµένη της ηµεροµηνίας λήξης της προθεσµίας
υποβολής προσφορών. Προσφορές που ισχύουν για µικρότερο χρονικό διάστηµα, δεν θα
λαµβάνονται υπόψη και θα απορρίπτονται από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού. Οι
προσφερόµενες τιµές σε ευρώ, θεωρούνται σταθερές και οριστικές και δεν υπόκεινται σε
αναπροσαρµογή, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, µέχρι και την περάτωση της υπόψη
προµήθειας. Για το λόγο αυτό η συµµετοχή κάθε ενδιαφερόµενου στο διαγωνισµό,
συνεπάγεται τη ρητή, ανεπιφύλακτη και αµετάκλητη παραίτησή του από κάθε υπέρ αυτού
δικαίωµα αναπροσαρµογής των τιµών που προσφέρθηκαν και που τυχόν απορρέει από
άλλη σχετική διάταξη.
5. Κριτήριο επιλογής του Αναδόχου θα είναι η «χαµηλότερη τιµή» για κάθε είδος
χωριστά. Η Εταιρεία µπορεί να επιλέξει περισσότερους του ενός προµηθευτές (πάντα µε
κριτήριο τη χαµηλότερη για κάθε είδος τιµή). Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωµα (κατά την
υποβολή της προσφοράς τους) να δηλώσουν ελάχιστο ποσό κάτω από το οποίο δεν θα
επιθυµούσαν να τους ανατεθεί προµήθεια. Μη υποβολή τέτοιας δήλωσης συνεπάγεται
αποδοχή οποιασδήποτε ανάθεσης.
6. Η πληρωµή θα γίνεται τµηµατικά µετά την υπογραφή της σχετικής βεβαίωσης από το
αρµόδιο όργανο για την επίβλεψη της προµήθειας και την έκδοση του αντίστοιχου
τιµολογίου. Για την πληρωµή των τιµολογίων είναι απαραίτητη η προσκόµιση
ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας. Σε περίπτωση εσφαλµένης συµπλήρωσης
των τιµολογίων, αυτά θα επιστρέφονται στον ανάδοχο για τη σωστή συµπλήρωση και
επανυποβολή τους. Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται µε τις τιµές της οικονοµικής του
προσφοράς, η οποία περιέχει το εύλογο τίµηµα της προµήθειας. Ο Ανάδοχος εγγυάται
ρητά και ανεπιφύλακτα, µε την έννοια του άρθρου 696 του Αστικού Κώδικα, την
οικονοµική του προσφορά, στην οποία συµπεριλαµβάνεται το όφελος και τα γενικά έξοδά
του για την εκτέλεση της ανατιθέµενης προµήθειας.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι νόµιµες ισχύουσες κρατήσεις, όπως ο φόρος
εισοδήµατος, η παρακράτηση φόρου και λοιπές κρατήσεις κατά περίπτωση.
Επισηµαίνεται ότι από κάθε πληρωµή του Αναδόχου παρακρατείται 0,10% υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.
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3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/15-9-2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) όπως αντικαταστάθηκε από τις
παρ. 2 εδ. β΄του άρθρου 238 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86) και παρ. 5 του άρθρου 61
Ν.4146/2013 (ΦΕΚ Α΄90).
7. Τα υλικά θα παραδοθούν τµηµατικά ή συνολικά µετά από σχετική παραγγελία της
ΕΟΑΕ. Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης της προµήθειας ορίζεται σε 10 ηµερολογιακές
ηµέρες από την κοινοποίηση έγκρισης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού της
προµήθειας και την συνολική ή τµηµατική ανάθεσή της ή και σε µικρότερο χρονικό
διάστηµα εφόσον παραδοθεί το σύνολο των εγκεκριµένων ποσοτήτων. Όλα τα υλικά θα
παραδίδονται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας µας, 6ο χλµ. Θεσσαλονίκης-Θέρµης
(αποθήκη αναλώσιµων υλικών στο υπόγειο του κεντρικού κτιρίου - ώρες παράδοσης από
09:00 έως 11:00) και θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας, σφραγισµένα στην
εργοστασιακή τους συσκευασία και µε την εγγύηση του κατασκευαστή τους (για όσα
προβλέπεται τέτοια) και η ηµεροµηνία λήξης των cartridges και των toner (για όσα
υπάρχει ηµεροµηνία λήξης) να είναι µετά την 31.07.2014.Για όλα τα υλικά θα υπάρχει η
ρήτρα αντικατάστασής τους, εάν κατά την αποσυσκευασία τους (και όχι πέραν του ενός
έτους από την παραλαβή τους) βρεθούν ελαττωµατικά και όχι της απολύτου αρεσκείας
του αγοραστή. Υλικά που στο Παράρτηµα Ι αναγράφουν όνοµα κατασκευαστή, θα
παραδοθούν τέτοια και όχι παρόµοια ή αντίστοιχα.
8. Οι προσφορές θα ανοιχθούν σε ανοιχτή συνεδρίαση της Επιτροπής, την Τρίτη,
23/07/2013 και ώρα 11.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Εταιρείας µας, στο ισόγειο του
κτιρίου Μποτζώρλος ΙΙ, στο 6ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Θέρµης.
Την ορισµένη ηµέρα και ώρα η Επιτροπή διαγωνισµού προχωρά στην
καταχώρηση των προσφορών σε Πρακτικό της, κατά σειρά αριθµού πρωτοκόλλου και
στην αποσφράγιση των «φακέλων συµµετοχής». Φάκελοι που υποβάλλονται
εκπρόθεσµα επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν. Κατά την αποσφράγιση η Επιτροπή
διαγωνισµού µονογράφει τα δικαιολογητικά συµµετοχής και τους σφραγισµένους
φακέλους Οικονοµικής Προσφοράς και στη συνέχεια ελέγχει, αν τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά συµµετοχής είναι σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Στη συνέχεια αποσφραγίζει και τους «φακέλους Οικονοµικής Προσφοράς» των
υποψηφίων, των οποίων τα δικαιολογητικά συµµετοχής πληρούν τις απαιτήσεις της παρ.
4.α. της παρούσας και κατατάσσει τις αποδεκτές προσφορές στο Πρακτικό της κατά
αύξουσα σειρά µειοδοσίας.
Η Επιτροπή, µετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας, συντάσσει Πρακτικό,
προτείνοντας ως ανάδοχο/ους τον/τους µειοδότη/ες ανά είδος. Το αρµόδιο όργανο της
Εταιρείας θα αποφανθεί επί του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και θα προβεί στην
ανάθεση της Προµήθειας.
Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια κατά την διαδικασία, να καλέσει τους
συµµετέχοντες να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά και έγγραφα που
υπέβαλαν, όχι όµως και να προσκοµίσουν τυχόν ελλείποντα. ∆ιατηρεί επίσης το δικαίωµα
να ζητήσει από τους συµµετέχοντες πρόσθετες πληροφορίες πέραν των προβλεπόµενων
στην παρούσα πρόσκληση.
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Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις κατά της διαδικασίας, οι οποίες
απευθύνονται προς την Επιτροπή του διαγωνισµού και ασκούνται δια καταθέσεως στην
Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, εντός δύο (2) ηµερών από την
ανακοίνωση του αποτελέσµατος της διαδικασίας που γίνεται αποκλειστικά µε
τηλεοµοιοτυπικό µηχάνηµα. Η Επιτροπή ελέγχει όλα τα στοιχεία των ενστάσεων και
εισηγείται στο αρµόδιο όργανο, το οποίο αποφασίζει οριστικά επί των ενστάσεων.
Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έγκριση του αποτελέσµατος από το
αρµόδιο όργανο της Εταιρείας, που έχει τη δυνατότητα να προτείνει κατακύρωση
της προµήθειας για ολόκληρη ή µικρότερη ποσότητα και σε περισσότερους του
ενός προµηθευτές (πάντα µε κριτήριο τη χαµηλότερη για κάθε είδος τιµή). Στην
περίπτωση µείωσης των προς προµήθεια υλικών, η αµοιβή του Προµηθευτή θα
µειωθεί αντίστοιχα κατά ποσό ίσο µε την αξία των καταργούµενων υλικών, όπως
αυτή υπολογίζεται µε βάση την αντίστοιχη οικονοµική προσφορά. Η Εταιρεία δεν
υπέχει καµία υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε αποζηµίωσης του Αναδόχου
για την εν λόγω µείωση. Η Εταιρεία διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα να
κατακυρώσει, να ακυρώσει, να µαταιώσει, να επαναλάβει το διαγωνισµό ή να
ζητήσει βελτίωση της προσφοράς του µειοδότη.
9. Η έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης και η ανακοίνωση της επιλογής του αναδόχου
γίνεται µετά την άπρακτη εκπνοή της ως άνω διήµερης προθεσµίας ή µετά την απόρριψη
των ενστάσεων που τυχόν θα ασκηθούν. Η παραπάνω έκδοση και ανακοίνωση µπορεί
να γίνουν και µετά τη λήξη ισχύος των προσφορών, η κατακύρωση όµως δεσµεύει τον
επιλεγέντα µόνον εφ' όσον αυτός την αποδεχθεί.
10. Στην περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος, στον οποίο κοινοποιήθηκε η απόφαση
ανάθεσης, δεν προσέλθει για την εκτέλεση της προµήθειας, κηρύσσεται έκπτωτος από
την ανάθεση που του έγινε και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν. Σε µια τέτοια
περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα ανάθεσης της προµήθειας στον
αµέσως επόµενο µειοδότη κ.ο.κ.
Για οποιαδήποτε συµπληρωµατική
απευθυνθείτε στο τηλ. 2310 470477 κ. Zυγούρας Θ.

πληροφορία,

παρακαλούµε

να

Για την Εγνατία Οδός Α.Ε.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής
ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ
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Aρµόδιος : Ε. Ζυγούρας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
Α/Α

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

04-01-0010
04-01-0014
04-01-0026
04-01-0031
04-01-0052
04-01-0057
04-01-0067
04-01-0068
04-01-0069
04-01-0071
04-01-0072
04-01-0073
04-01-0074
04-01-0076
04-01-0085
04-01-0087
04-01-0088
04-01-0094
04-01-0095
04-01-0096
04-01-0097
04-01-0098
04-01-0099
04-01-0100
04-01-0101
04-01-0102
04-01-0103
04-01-0120
04-01-0127
04-01-0129
04-01-0130
04-01-0136
04-02-0004
04-02-0016
04-02-0017
04-02-0020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΟΝΕΡ ΗΡ 4129 Χ
ΤΟΝΕΡ ΗΡ C 51645 AE
CARTRIDGE HP C 6578 D COLOUR
CARTRIDGE HP 4838 ΑΕ YELLOW
CARTRIDGE HP 4913 A YELLOW
ΤΟΝΕΡ ΗP c7115 Χ
ΤΟΝΕΡ HP C 6656 ΑΕ ΑΒΒ BLACK
ΤΟΝΕΡ HP C 6657 ΑΕ ΑΒΒ COLOR
ΤΟΝΕΡ HP Q2610 A BLACK
ΤΟΝΕΡ ΗΡ C 9730Α BLACK
ΤΟΝΕΡ HP C 9731 A CYAN
ΤΟΝΕΡ HP C 9732A YELLOW
ΤΟΝΕΡ HP C 9733 A MAGENTA
ΤΟΝΕΡ ΗΡ Q2612 A
ΤΟΝΕΡ HP Q5949X
ΤΟΝΕΡ ΗΡ Q7553Χ
ΤΟΝΕΡ HP Q 7516A BLACK
ΤΟΝΕΡ ΗΡ c9370A PHOTO BLACK
ΤΟΝΕΡ HP c9371A CYAN
ΤΟΝΕΡ HP c9372A MAGENTA
ΤΟΝΕΡ HP c9373A YELLOW
ΤΟΝΕΡ ΗΡ c9374A GRAY
ΤΟΝΕΡ HP 9403A MATTE BLACK
PRINTHEADS HP c9404A MATTE BLACK+CYAN
PRINTHEADS HP c9405A LIGHT CYAN+LIGHT MAGENTA
PRINTHEAD HP c9406A MAGENTA+YELLOW
PRINTHEAD HP c9407A BLACK+LIGHT GRAY
ΤΟΝΕΡ HP Q7551X
CARTRIDGE HP C9385ΑΕ BLACK
CARTRIDGE HP C9387 MAGENTA
CARTRIDGE HP C9388 YELLOW
ΤΟΝΕΡ ΗΡ CB435A
CD-R 700MB/80 MIN 2X-48X SLIM
DVD-R 4,7 GB/240min
ΚΑΣΕΤΑ (ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑΣ) DVC 60'
DVD+REC ∆ΙΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ 8,5GB 2.4Χ
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

04-02-0021
04-02-0026
04-03-0023
04-03-0027
04-03-0031
04-03-0032
04-03-0035
04-04-0002
04-04-0003
04-04-0010
04-05-0025
04-05-0026
04-05-0034
04-01-0056
04-05-0035

Θεσσαλονίκη, 02/07/2013

Αριθµ. Πρωτ. : A357119
Κωδ. Εγγρ. : E22/250/ΘΖ/2207/αα

ΚΑΣΕΤΑ ULTRIUM3 HP c7973A, 800GB
HP ULTRIUM 3 RW BAR CODE LABEL PACK (P/N Q2007A)
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ CANON GP-335 (0253A001(AC) L1) (ΓΙΑ
ΦΩΤ/ΚΟ CANON iR-2800)
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ (ΦΩΤ/ΚΟΥ) XEROX 8R12915 (ΓΡΕΒΕΝΑ)
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ RICOH ΤΥΠΟΥ G (ΓΙΑ ΦΩΤ/KO ΑF 3030AD)
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ RICOH ΤΥΠΟΥ Κ (ΓΙΑ ΦΩΤ/ΚΟ AF3045AD &
4000CSP)
ΤΟΝΕΡ (ΦΩΤ/ΚΟΥ) RICOH 4500E BLACK
ΤΟΝΕΡ ΦΑΞ CANON BX-3
ΤΟΝΕΡ ΦΑΞ CANON FX-3
ΤΟΝΕΡ ΦΑΞ CANON FX-10
ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ PLOTTER HP c6035A 610mm 90gr
ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ PLOTTER HP c6036A 914mm 90gr
ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ PLOTTER MULTI JET CAD 0,610X45m 80gr
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ ΟΚΙ ΜΧ-50 LINEPRINTER 100 YRDS
ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ PLOTTER MULTIJET CAD 0.914X45m 80gr
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