
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Αθήνα  22  Αυγούστου 2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                      Αριθμ. πρωτ. οικ. 33464
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ. Δ/νση     : Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας : 101 83
Πληροφορίες :  Ε. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο     : 213 136 1 660
Φαξ              : 213 136 1 667

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Διενέργεια  πρόχειρου  διαγωνισμού  για  την  επιλογή  αναδόχου  για  την 
προμήθεια  τόνερ  για  τα  φωτοτυπικά  μηχανήματα  και  τις  συσκευές  φαξ  των 
υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ.
                                                                           
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α.  Του Ν.  2286/1995  «Προμήθειες  του Δημοσίου Τομέα και  ρυθμίσεις  συναφών 
θεμάτων»,(ΦΕΚ   19/Α΄/95),  όπως ισχύει.
β .Του  Ν.  2362/1995   «Περί  Δημοσίου  Λογιστικού,  Ελέγχου των  Δαπανών του 
Κράτους  και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ247/Α΄/95) , όπως ισχύει.
γ .  Του  Π.Δ/τος  49/1988  «Οργανισμός  του  Υπουργείου  Εσωτερικών.»,  (ΦΕΚ 
18/Α΄/29-1-1988) όπως ισχύει.
δ.  Του  άρθρου  90  του  Π.Δ  63/2005  «Κωδικοποίηση  της  Νομοθεσίας  για  την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α’/22-4-2005). 
ε.  Του  Π.  Δ/τος  118/2007  «Κανονισμός  Προμηθειών  Δημοσίου  (Κ.Π.Δ.)»,(ΦΕΚ 
150/Α΄/10-7-2007).
2.  Τις  άμεσες υπηρεσιακές ανάγκες για την προμήθεια  τόνερ για τα φωτοτυπικά 
μηχανήματα και τις συσκευές φαξ του ΥΠ.ΕΣ.
3. Την αριθμ. πρωτ. 26797/03-7-2013 απόφασή μας περί δέσμευσης πίστωσης για τη 
διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια τόνερ για τις συσκευές φαξ και 
τα φωτοτυπικά μηχανήματα του ΥΠ.ΕΣ. και την αριθμ. 67082 καταχώρησή της στο 
βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε.

4. Την αριθμ. πρωτ. 3873/29-1-2013 απόφαση συγκρότησης επιτροπών διενέργειας 
διαγωνισμών και  παραλαβής εργασιών και προμηθειών και  Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων του Π.Δ.118/2007 και των Προσφυγών του Ν.3886/2010.
5.  Την  αριθμ.  πρωτ.  30282/26-7-2013  απόφαση  περί  τροποποίησης  της 
Α.Π.3873/29.1.2013 απόφασης.
6.  Την  Α.Π.  33463/22-8-2013  απόφαση του  ΥΠ.ΕΣ.  περί  «Έγκρισης   διενέργειας 
πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια τόνερ για τα φωτοτυπικά μηχανήματα και 
τις συσκευές φαξ των υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ.
7.  Την  αριθμ.ΔΙΔΚ/Φ.1/27098/12.10.2007  απόφαση  του  Υπουργού  και  των 
Υφυπουργών Εσωτερικών  «Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων στο  Γενικό  Γραμματέα  του 
Υπουργείου Εσωτερικών, στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 
Διοίκησης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  στο  Γενικό  Γραμματέα  της  Γενικής 
Γραμματείας  Ισότητας  των  Φύλων  και  στους  Προϊσταμένους  των  Οργανικών 
Μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών»  (ΦΕΚ 2023/Β’/15-10-2007).
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο διαγωνισμό σε Ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές,  με  κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια των 
κάτωθι τόνερ για τα φωτοτυπικά μηχανήματα και τις συσκευές φαξ των υπηρεσιών 
του ΥΠ.ΕΣ.:

TONER ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
CANON IR-4570  ή ισοδύναμο 25 TEM.
CANON IR-400 ή ισοδύναμο 20 ΤΕΜ.
CANON IR-3025 ή ισοδύναμο 5 ΤΕΜ.
TONER ΓΙΑ ΦΑΞ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
CANON L-2000 FX-7 ή ισοδύναμο 14 ΤΕΜ.
CANON L-800 FX-4 ή ισοδύναμο 40 ΤΕΜ.
CANON L-1000 FX-6 ή ισοδύναμο 6 ΤΕΜ.

Η  προϋπολογισθείσα  δαπάνη  του  έργου  είναι  δεκαπέντε  χιλιάδες  ευρώ 
(15.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Η Επιτροπή Διενέργειας του ως άνω διαγωνισμού, που ορίστηκε με την Α.Π.3873/29-
1-2013  απόφαση,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  αριθμ.  πρωτ.  30282/26-7-2013 
απόφαση,  έχει  ως  έργο  την  αναζήτηση  τουλάχιστον  τριών  (3)  προσφορών,  την 
παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγησή τους, τη σύνταξη πρακτικών, καθώς και την 
υποβολή πρότασης αποτελέσματος για τον ανωτέρω διαγωνισμό. Η Επιτροπή δύναται 
να ζητά τη γνώμη Ειδικών, για εξειδικευμένα Τεχνικά και Νομικά θέματα σχετικά με 
το  διαγωνισμό,  και  θα  λειτουργεί  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  περί 
συλλογικών οργάνων εντός του κανονικού ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, 
σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  παρούσα  προκήρυξη  το  αργότερο  μέχρι  την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού που είναι στις 29-8-2013, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 11:00 π.μ., στον 4ο όροφο του κτιρίου του Υπουργείου Εσωτερικών επί της 
οδού Σταδίου 31 στην Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους,  καταθέτοντας τον 
αυτοπροσώπως ή  με  ειδικά  προς  τούτο  εξουσιοδοτημένο   εκπρόσωπό τους,  στη 
Δ/νση  Οικονομικού  (Σταδίου  31,  Αθήνα,  4ος όροφος)  ή αποστέλλοντας  τον 
ταχυδρομικά  με  συστημένη  επιστολή  ή  Courier στην  ως  άνω  διεύθυνση.  Στην 
περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, το Υπουργείο Εσωτερικών ουδεμία ευθύνη 
φέρει  για  τον  χρόνο  και  το  περιεχόμενο  των  φακέλων  προσφοράς  που  θα 
αποσταλούν.
Προσφορές  που  κατατίθενται  μετά  την  παραπάνω  ημερομηνία  και  ώρα,  είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ……………….ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ……………….ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ……………….ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΜΩΥΣΙΔΟΥ
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Εσωτερική Διανομή:
1. Δ/νση Οικονομικού (3 αντίγραφα)
2. Δ/νση Μηχ/σης & Η.Ε.Σ. (προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ.)
3. Μέλη Επιτροπής Διενέργειας κ.κ.

- Γεώργιο Τσιρέπα
- Φωτεινή Θεοδώρου
- Αντώνιο Καψωμενάκη

     και αναπληρωματικά μέλη
- Κωνσταντίνο Μπαλιώτη
- Αγαθοκλή Ρουμελιώτη
-    Καλλιόπη Αθανασούλια
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαγωνισμός Πρόχειρος διαγωνισμός σε Ευρώ

Αντικείμενο Προμήθεια τόνερ για τα φωτοτυπικά μηχανήματα 
και τις συσκευές φαξ των υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ.

Τόπος Παράδοσης Δ/νση Οικονομικού (Σταδίου 31, 4ος όροφος)

Χρόνος  Παράδοσης Εντός  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 15.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Προϋπολογισμός που βαρύνει Ειδικός  Φορέας  07-110  και  ΚΑΕ  1111  του 
Προϋπολογισμού Εξόδων του ΥΠ.ΕΣ. οικονομικού 
έτους 2013.

Διάρκεια ισχύος προσφορών Ενενήντα  (90)  ημέρες  από  την  επόμενη  της 
διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα 
Διακήρυξη και σύμφωνα με τα παρακάτω άρθρα, ως  ακολούθως: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   B   ́ 

 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ   Α   : 

1. Η  διενέργεια  πρόχειρου  διαγωνισμού   με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη 
χαμηλότερη  τιμή  έχει  σκοπό  την  εξεύρεση αναδόχου για  την  προμήθεια  των 
κάτωθι  τόνερ  για  τα  φωτοτυπικά  μηχανήματα  και  τις  συσκευές  φαξ  των 
υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ.:

TONER ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
CANON IR-4570  ή ισοδύναμο 25 TEM.
CANON IR-400 ή ισοδύναμο 20 ΤΕΜ.
CANON IR-3025 ή ισοδύναμο 5 ΤΕΜ.
TONER ΓΙΑ ΦΑΞ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
CANON L-2000 FX-7 ή ισοδύναμο 14 ΤΕΜ.
CANON L-800 FX-4 ή ισοδύναμο 40 ΤΕΜ.
CANON L-1000 FX-6 ή ισοδύναμο 6 ΤΕΜ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) συνεταιρισμοί
δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 
που  πληρούν  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  που  καθορίζονται  στην 
παρούσα διακήρυξη.

Ο όρος "ανάδοχος" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α)  (β) (γ) και (δ) 
κατηγορίες.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική 
μορφή προκειμένου  να  υποβάλουν  την  προσφορά.  Η επιλεγείσα  ένωση  ή 
κοινοπραξία  υποχρεούται  να  πράξει  τούτο  εάν  κατακυρωθεί  σε  αυτή  η 
σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την 
ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν θα ξεπεράσει   το ποσό των  δεκαπέντε 
χιλιάδων ευρώ #15.000,00# € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%,  και η 
πληρωμή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της παράδοσης της προμήθειας.

Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν 
κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/07. 
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται 
στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07), καθώς και στην οικεία απόφαση του Υπ. 
Οικονομικών ΦΕΚ 431/Β/7.5.98.
 
3. Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών  .  

Οι προσφορές πρέπει:
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• να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα 
• να  είναι  δακτυλογραφημένες  και  να  μη  φέρουν  παράτυπες  διορθώσεις, 

σβησίματα,  διαγραφές,  προσθήκες,  κλπ.  θα  πρέπει  να  είναι  με  τα  ίδια 
στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες κατά φύλλο από τον 
διαγωνιζόμενο.  Η  αρμόδια  επιτροπή  αποσφράγισης  κατά  τον 
έλεγχο  θα  μονογράψει  τυχόν  διορθώσεις,  προσθήκες,  κλπ.  και 
γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της 
προσφοράς.

• Προσφορές  για  μέρος  της  ποσότητας  που  ορίζει  η  παρούσα  διακήρυξη 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

• Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε ένα αντίτυπο. 

Ο  φάκελος  της  προσφοράς  πρέπει  απαραίτητα  να  φέρει  την  ΕΠΩΝΥΜΙΑ  και  τη 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:

• ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία)
• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
• Σταδίου 31, Αθήνα, 4ος όροφος
• ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΡ. ΠΡΩΤ. 33464/22-8-2013
• ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  για  την  προμήθεια  τόνερ  για  τα  φωτοτυπικά 

μηχανήματα και τις συσκευές φαξ των υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ.

Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

Τους τρεις παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους :

Α. Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που θα περιλαμβάνει  Υπεύθυνη 
δήλωση του Ν.  1599/1986/Α΄  75), όπως εκάστοτε  ισχύει,  με  θεώρηση  του 
γνησίου της υπογραφής, και με ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης αυστηρώς -   επί   
ποινή αποκλεισμού  - την ημερομηνία της προσφοράς  :

• Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.
• Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση. 
• Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους.
• Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή 

ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990.
• Ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης 

των ανωτέρω νομοθετημάτων.
• Ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητης απόφασης του Υπουργείου 

Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

• Ότι συνέταξαν την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 
των οποίων έλαβαν γνώση και τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

• Να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση 
των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο Μέρος Β’ παρ.2.2. 

Β. . Φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μέσα στον κυρίως φάκελο, 
που θα περιλαμβάνει Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α΄75 στην οποία θα 
δηλώνεται  ότι  τα  προσφερόμενα  μελάνια  είναι  αυθεντικά  ,  ή  σε  περίπτωση 
ισοδύναμων, ότι αυτά πληρούν αναλυτικά όλες τις προδιαγραφές που περιγράφονται 
στο Παράρτημα Γ’ της παρούσας προκήρυξης.
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Γ.  Φάκελο με την ένδειξη  << ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>>, μέσα στον κυρίως 
φάκελο, όπου θα αναφέρονται τα υπό προμήθεια είδη με:
1) την προσφερόμενη τιμή ανά είδος,
2) το ποσοστό ΦΠΑ και
3) το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 

4. Δικαίωμα Ματαίωσης  

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας, διατηρεί το 
δικαίωμα, χωρίς καμία επιβάρυνση για το Δημόσιο:
Α.  Να αποφασίσει τη ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισμού.
Β.  Να  αποφασίσει  τη  ματαίωση  του  διαγωνισμού  και  την  επανάληψή  του  με 
τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της διακήρυξης.
Γ. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης,  εφόσον  ισχύουν  οι  προϋποθέσεις  του  ΠΔ  118/2007  (ΦΕΚ 
150/Α’/10-7-2007)

ΜΕΡΟΣ Β.

1. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι  προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους για  ενενήντα 
(90) ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εναλλακτικές  προσφορές  δε  γίνονται  δεκτές  και  απορρίπτονται  ως 
απαράδεκτες.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνεται και 
με την λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το 
αποδεχτεί. 

2. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

2.1  Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

α. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των δικαιολογητικών και 
των τεχνικών προσφορών και στη συνέχεια μονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα 
Δικαιολογητικά και οι Τεχνικές Προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών 
προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και φυλάσσονται από την 
Επιτροπή 

β. Μετά  την  αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών  και  των  τεχνικών  προσφορών 
συντάσσεται  σχετικό Πρακτικό από την αρμόδια Επιτροπή εις  τριπλούν, το οποίο 
παραδίδεται στη Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, και η Αναθέτουσα 
Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση.

γ. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, όσων από τις τεχνικές προσφορές 
γίνονται αποδεκτές, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, γίνεται κατόπιν σχετικής 
ειδοποίησης από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού. Η Επιτροπή συντάσσει 
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σχετικό πρακτικό εις τριπλούν επί των οικονομικών προσφορών, το οποίο παραδίδει 
στη Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, και η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει 
σχετική απόφαση.

δ. Οι  φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών  για  όσες  προσφορές  δεν  κρίθηκαν 
αποδεκτές,  κατά  την  αξιολόγηση  των  τεχνικών  και  λοιπών  στοιχείων,  δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά διαβιβάζονται σφραγισμένοι στη Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα 
Διοικητικής  Μέριμνας,  και  η  Δ/νση Οικονομικού μεριμνά  για  την  επιστροφή τους 
στους  υποψηφίους  αναδόχους,  μετά  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  του 
διαγωνισμού.

ε. Η  καθαρή  τιμή  (χωρίς  ΦΠΑ)  θα  λαμβάνεται  υπόψη  για  την  σύγκριση  των 
προσφορών.

στ. Για όλα τα παραπάνω η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί τη σχετική της απόφαση σε 
όλους τους συμμετέχοντες σε κάθε φάση της διαδικασίας.

ζ. Προσφορές  που  παρουσιάζουν  ουσιώδεις  αποκλίσεις  από  τους  όρους  και  τις 
τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης,  απορρίπτονται  στο αντίστοιχο στάδιο του 
Διαγωνισμού.

2.2   Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να 
γίνει  η  κατακύρωση,  εντός  προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερών από  την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν από την Υπηρεσία, οφείλει 
να υποβάλει στην Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, σε σφραγισμένο φάκελο, 
τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από 
αυτήν:

1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του 
τελευταίου  εξαμήνου,  πριν  από  την  κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφής 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και 
επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από 
το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, 
είναι  ενήμεροι ως προς τις  υποχρεώσεις τους που αφορούν τις  εισφορές 
κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και  επικουρικής)  και  ως  τις  φορολογικές 
υποχρεώσεις τους.

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του 
τελευταίου  εξαμήνου,  πριν  από  την  κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης 
ειδοποίησης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  υπό  κοινή 
εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις(μόνο  για  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα)  και,  επίσης,  ότι  δεν 
τελούν υπό διαδικασία  έκδοσης απόφασης  κοινής ή  ειδικής  εκκαθάρισης 
των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

Μετά το πέρας του ελέγχου η επιτροπή καταρτίζει  πρακτικό, εις  τριπλούν (3)  το 
οποίο  παραδίδει  στην  Δ/νση  Οικονομικού,  Τμήμα  Διοικητικής  Μέριμνας,  και  η 
Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει απόφαση κατακύρωσης.
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3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η αξιολόγηση  των προσφορών θα  γίνει  από  την  αρμόδια  επιτροπή η  οποία  έχει 
συσταθεί για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την Α.Π.3873/29-1-2013 απόφαση.  Η 
Επιτροπή  Αξιολόγησης  εισηγείται  σχετικά  αφού  αξιολογήσει  τις  προσφορές  με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

    4.   ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η επιλογή αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα 
γίνει με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

  
    5.    ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  -  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που 
προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σε περίπτωση που προσφερθούν τόνερ διαφορετικού κατασκευαστή από αυτόν του 
μηχανήματος  για  τον  οποίο  προορίζονται,  δηλ.  ισοδύναμα  και  συμβατά,  τότε 
απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού:
Α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α΄75  του προσφέροντος ότι:

• Εφόσον  κάποιο  από  τα  προσφερόμενα  είδη  αποδειχτεί  ελαττωματικό,  θα 
αντικατασταθεί  άμεσα  με  νέο  αρίστης  ποιότητας,  και  εάν  αποδειχτούν 
ελαττωματικά περισσότερο από το 10% της ποσότητας του συγκεκριμένου 
κωδικού,  θα  αντικατασταθεί  άμεσα  όλη  η  ποσότητα  του  συγκεκριμένου 
κωδικού,  χωρίς  οικονομική  επιβάρυνση  του  ΥΠ.ΕΣ.  Σε  περίπτωση  που 
διαπιστωθεί αριθμός εκτυπώσεων/ αναπαραγωγών μικρότερος από τον αριθμό 
που προβλέπεται  από  το  αντίστοιχο  ISO αριθμού  σελίδων εκτύπωσης  ή  η 
ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι ισάξια του αυθεντικού, θα αντικατασταθεί όλη η 
υπό  προμήθεια  ποσότητα  του  προσφερόμενου  είδους,  χωρίς  οικονομική 
επιβάρυνση του ΥΠ.ΕΣ.  Τυχόν «κρυμμένα» ελαττώματα τα οποία έχουν ως 
αποτέλεσμα την κακή εκτύπωση ή την  παντελή έλλειψη εκτύπωσης,  αφού 
διαπιστωθούν από την Υπηρεσία,  δημιουργούν υποχρέωση του προμηθευτή 
για αντικατάσταση  όλης της λοιπής ποσότητας, καθώς και των ελαττωματικών 
υλικών που εντοπίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν μερικώς. 

• Τα  προϊόντα  είναι  νόμιμα,  ελεύθερα  πατεντών,  δεν  προσβάλλουν 
κατοχυρωμένα δικαιώματα του κατασκευαστή των γνήσιων και η κυκλοφορία 
τους  είναι  νόμιμη  εντός  των  ορίων  των  κρατών  μελών  της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

• Εφόσον προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε φωτοτυπικό μηχάνημα ή συσκευή 
φαξ  του  ΥΠ.ΕΣ.  από  τη  χρήση  ισοδύναμων  τόνερ  (γεγονός  που  θα 
πιστοποιηθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία είτε από εξειδικευμένο φορέα 
συντήρησης  των  μηχανημάτων),  ο  προσφέρων  θα  αναλάβει  είτε  την 
αποκατάσταση  της  βλάβης  του  μηχανήματος  είτε  την  αποζημίωση  της 
χρέωσης του επισκευαστή.

• Τα υλικά θα παραδίδονται συσκευασμένα:
1. Στις εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφεται α) η συμβατότητα τύπου–

μοντέλου,  και  β)  η  ημερομηνία  λήξης  ή  εναλλακτικά,  η  ημερομηνία 
κατασκευής.

2. Οι εσωτερικές συσκευασίες θα είναι αεροστεγείς.
• Τα  προσφερόμενα  είδη  θα  έχουν  ημερομηνία  λήξης  τουλάχιστον  δύο  (2) 

χρόνια μετά την ημερομηνία παράδοσης.

Β)  Προσκόμιση των κάτωθι πιστοποιήσεων:
• Πιστοποίηση τουλάχιστον ISO 9001:2008 ή ισοδύναμη ή νεότερης έκδοσης για 

τον κατασκευαστή
• Πιστοποίηση  ISO  14001:2004  ή  ισοδύναμη  ή  νεότερης  έκδοσης,  το  οποίο 

καθορίζει  τις  απαιτήσεις  για  την  ανάπτυξη  και  την  εφαρμογή  συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης

Γ) Προσκόμιση των κάτωθι:
• Έγγραφη βεβαίωση   του κατασκευαστή ή του ανακατασκευαστή, ότι ο αριθμός 

εκτυπώσεων είναι ο ίδιος με τον αριθμό εκτυπώσεων του αντίστοιχου γνήσιου 
τόνερ και ότι η ποιότητα εκτύπωσης είναι ισάξια του αυθεντικού.
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• Αποδεικτικά  έγγραφα   του  κατασκευαστή  ή  του  ανακατασκευαστή  επίσημα 
μεταφρασμένα  στην  Ελληνική  γλώσσα,  που  πιστοποιούν  και  υποδεικνύουν 
αναλυτικά την διαδικασία ανακατασκευής.

• Σχετικά δικαιολογητικά   που αποδεικνύουν ότι τα παραδοτέα προϊόντα έχουν 
κατασκευασθεί  ή  ανακατασκευασθεί  από  τον  δηλωθέντα  κατασκευαστή  ή 
ανακατασκευαστή.

Σημείωση:
-   Διευκρινίζεται ότι τα αναγομωμένα τόνερ και μελάνια δεν θεωρούνται ισοδύναμα. 
-  Προσφορές  που  δεν  καλύπτουν  το  σύνολο  των  υπό  προμήθεια  ειδών, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
-   Τα παραπάνω θα συμπεριληφθούν ως όροι της σύμβασης που θα υπογραφεί.

Οι παραπάνω όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι 
επί ποινή αποκλεισμού.
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