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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Αθήνα  21  Μαρτίου 2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ: 20978
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Α. Μπαρουτά            
E-mail:abarouta@ypes.gr                                 
Τηλέφωνο: 213-1361661  
ΦΑΞ: 213-1361631 
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 31       
Ταχ. Κώδικας: 101 83

ΘΕΜΑ: Αίτημα για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης 
των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Canon και Samsung του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Panasonic & INEO της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

Το Υπουργείο Εσωτερικών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια υπηρεσιών τεχνικής 

υποστήριξης και συντήρησης των φωτοαντιγραφικών του μηχανημάτων για χρονικό 

διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2019.

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 31-12-2019 και η πραγματοποίηση δυο (2) 

προληπτικών συντηρήσεων (ανά τετράμηνο) η πρώτη θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο και η 

δεύτερη τον Σεπτέμβριο για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους. Για τα 

μηχανήματα Panasonic και Develop Ineo, που αναφέρονται στον πίνακα μηχανημάτων 

Γ.Γ.Ι.Φ. (Παράρτημα), απαιτείται η τεχνική υποστήριξη για χρονικό διάστημα από την 

υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2019 και η πραγματοποίηση μίας (1) προληπτικής 

συντήρησης κατά τον μήνα Απρίλιο 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, τον έλεγχο τα ανταλλακτικά (συμπεριλαμβανομένων των 

τυμπάνων), τα πλαστικά και γυάλινα μέρη του φωτοτυπικού μηχανήματος, καθώς και την 

εργασία. Δε θα περιλαμβάνεται η προμήθεια toner, χαρτιού και συρραπτικών.

 Επισημαίνεται ότι τα αναλώσιμα (συμπεριλαμβανομένων των τυμπάνων) 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 
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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 Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών (λύσιμο, ασφαλή μεταφορά, 

επανατοποθέτηση).

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 Διαχείρισης 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 

5.580,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Το προϋπολογιζόμενο κόστος προκύπτει 

από τις δύο (2) προγραμματισμένες προληπτικές συντηρήσεις για το ΥΠΕΣ (ανά τετράμηνο) 

και τη μία (1) για τη ΓΓΙΦ και τον αριθμό των παραγόμενων αντιγράφων ανεξαρτήτως 

κάλυψης και μεγέθους εκτυπωμένης σελίδας (ανά μήνα).

Το εκτιμώμενο κόστος αναλύεται στο ποσό των 4.340,00€ για την τεχνική υποστήριξη 

των μηχανημάτων του ΥΠ.ΕΣ και θα βαρύνει τον ΑΛΕ 2420389001 του ΕΦ 1007 201 και 

στο ποσό των 1.240,00€ για την τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων της ΓΓΙΦ και θα 

βαρύνει τον ΑΛΕ 2420389001 του ΕΦ 1007 203.

Οι προσφορές θα αποσταλούν στο Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών Κ.Υ., Σταδίου 31, 4ος όροφος, μέχρι την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 και ώρα 

11:00, σε σφραγισμένο φάκελο και θα αφορούν: α) στις προγραμματισμένες συντηρήσεις 

των μηνών Απριλίου και Σεπτεμβρίου και β) στην τεχνική υποστήριξη τους από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31/12/2019 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

           Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Πίνακας μηχανημάτων ΥΠΕΣ:
A/A ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ

1 Canon IR4570 10
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 22

Πίνακας μηχανημάτων ΓΓΙΦ:
A/A ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ

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

ΣΥΝΟΛΟ 4


