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ΘΕΜΑ: Αίτηµα για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης 

των φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων Canon και Samsung του Υπουργείου 

Εσωτερικών και της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων. 

 
Το Υπουργείο Εσωτερικών και η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων προτίθενται να 

προβούν στην προµήθεια υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης των 

φωτοαντιγραφικών τους µηχανηµάτων για χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της 

σύµβασης έως 31/12/2018. 

Πιο συγκεκριµένα για τα µηχανήµατα τύπου Canon και Samsung που αναφέρονται στον 

πίνακα µηχανηµάτων ΥΠ.ΕΣ. (Παράρτηµα), απαιτείται η τεχνική υποστήριξη για χρονικό 

διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-12-2018 και η προγραµµατισµένη 

συντήρηση των µηχανηµάτων κατά τους µήνες Ιούλιο και ∆εκέµβριο για την εξασφάλιση της 

εύρυθµης λειτουργίας τους. 

Η τεχνική υποστήριξη των φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων θα πρέπει µεταξύ άλλων να 

περιλαµβάνει: 

• Την προληπτική και επανορθωτική συντήρηση των φωτοτυπικών µηχανηµάτων, τον 

καθαρισµό, τη λίπανση, τα ανταλλακτικά (συµπεριλαµβανοµένων των τυµπάνων), τα 

πλαστικά και γυάλινα µέρη του φωτοτυπικού µηχανήµατος, καθώς και την εργασία. ∆ε θα 

περιλαµβάνεται η προµήθεια toner, χαρτιού και συρραπτικών. 

• Επισηµαίνεται ότι τα αναλώσιµα και τα ανταλλακτικά και όλα τα µέρη του 

µηχανήµατος (πλαστικά και γυάλινα) που θα χρησιµοποιεί ο/οι ανάδοχος/ανάδοχοι θα πρέπει 

να είναι γνήσια, καινούρια και αµεταχείριστα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και απαιτήσεις 

των κατασκευαστών των φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων. Όλα τα αναλώσιµα θα 

αντικαθίστανται, στα φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα, όταν συµπληρώνεται ο αριθµός των 

φωτοαντιγράφων που οι κατασκευαστές ορίζουν. 





• Υπηρεσίες που θα απαιτούν µεταφορά των µηχανηµάτων να γίνονται καθ’ υπόδειξη 

του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Υλικού & Υποδοµών (λύσιµο, ασφαλή µεταφορά, 

επανατοποθέτηση). 

Για τα µηχανήµατα Panasonic και Develop Ineo της Γ.Γ.Ι.Φ. που αναφέρονται στον 

πίνακα µηχανηµάτων Γ.Γ.Ι.Φ. (Παράρτηµα), δεν απαιτείται τεχνική υποστήριξη, παρά µόνο 

µία προγραµµατισµένη συντήρηση το µήνα Σεπτέµβριο. 

 

Οι προγραµµατισµένες συντηρήσεις, καθώς και οι τυχόν διευκρινήσεις ή ο τυχόν επιτόπιος 

έλεγχος για την κατάθεση της προσφοράς για τις ζητούµενες υπηρεσίες, θα γίνουν κατόπιν 

συνεννόησης µε το αρµόδιο Τµήµα ∆ιαχείρισης Υλικού και Υποδοµών (τηλ. επικοινωνίας: κ. 

Παπανικολάου 213 136 1703, κα. Ρέντα 213 136 1614) 

Η εκτιµώµενη δαπάνη για το σύνολο των εν λόγω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 

17.446,80€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. Οι προσφορές θα αποσταλούν στο 

Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Κ.Υ., Σταδίου 31, 4ος όροφος, 

µέχρι την Πέµπτη 3 Μαΐου 2018 και ώρα 11:00, σε σφραγισµένο φάκελο και θα 

αφορούν: α) στις προγραµµατισµένες συντηρήσεις των µηνών Ιουλίου, Σεπτεµβρίου και 

∆εκεµβρίου 

 και β) στην τεχνική υποστήριξη τους από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης έως 

31/12/2018 µε ξεχωριστές τιµές προσφοράς ανά υπηρεσία. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει συµπληρωµατικά µε την προσφορά τους να καταθέσουν 

αντίγραφα ασφαλιστικής ενηµερότητας, φορολογικής ενηµερότητας, πιστοποιητικού ΓΕΜΗ 

και απόσπασµα ποινικού µητρώου, επί ποινή αποκλεισµού. 

 

                           Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

               Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

Πίνακας µηχανηµάτων ΥΠΕΣ: 
A/A ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 Canon IR4570 13 

2 Canon IR3025N 1 
3 Samsung 8128 7 
4 Canon IR3300 1 

5 Canon IRC3080i 1 
6 Canon IR7105 1 
7 Canon IR2800 1 

ΣΥΝΟΛΟ 25 
 

Πίνακας µηχανηµάτων ΓΓΙΦ: 
A/A ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 Panasonic DP2010Ε 1 
2 Panasonic DP C264 1 
3 Panasonic DP3030 1 
4 INEO 215 DEVELOP 1 

ΣΥΝΟΛΟ 4 
 

 

 

 

 

         

      




