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ΘΕΜΑ: Αίτηµα για την προµήθεια εκτυπωτών και τόνερ ενόψει των εκλογών του Μαΐου
2019.
Ενόψει των επερχόµενων εκλογών του Μαΐου 2019, το Υπουργείο Εσωτερικών προβαίνει στην
προµήθεια εκτυπωτών και τόνερ για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
σύµφωνα µε τις παρακάτω προδιαγραφές:
Εξοπλισµός:
Α/Α

Περιγραφή

Τεµάχια

1

Εκτυπωτής Lexmark MS 821 DN

4

2

Επιπλέον συρτάρι 550 φύλλων

4

3

Τόνερ 15.000 σελίδων

300

4

Μονάδα απεικόνισης 150.000 σελίδων

50

5

Fuser Maintenance kit 400.000 σελίδων

6

ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:
Εγγύηση επιτόπου (on-site) επισκευής (έτη): ≥ 4

Τα ανωτέρω είδη θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στο σύνολό τους έως την Παρασκευή 10 Μαΐου
2019. ∆ύναται να πραγµατοποιείται τµηµατική παράδοση των ανωτέρω κατόπιν συνεννόησης µε
την αρµόδια ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και η πληρωµή της αναδόχου εταιρείας θα
γίνει κατόπιν την ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου των ανωτέρω ειδών.
Στην προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να προβλέπεται η υπηρεσία εγκατάστασης των έξι (6)
αναλωσίµων Fuser Maintenance kit, είδος µε α/α 5 του ανωτέρω πίνακα. Η εγκατάσταση αυτή θα
γίνεται ανά τεµάχιο και οποτεδήποτε προκύψει ανάγκη εντός του εκλογικού έτους 2019 και µε
χρόνο απόκρισης εντός 24 ωρών από την κλήση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ.

1

19REQ004875875 2019-04-30
Η εγκατάσταση θα πραγµατοποιείται από ειδικευµένο τεχνικό σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή και τους ισχύοντες κανονισµούς ασφαλείας.
Το κόστος για τα ανωτέρω δεν θα ξεπεράσει τις πενήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια δέκα ευρώ
(52.910,00€) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, ήτοι τις εξήντα πέντε χιλιάδες εξακόσια
οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (65.608,40€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει
τις πιστώσεις των ΑΛΕ 2410201001, 2420389001 και 3120301001 του Φορέα 1007-201
(Γενική Γραµµατεία ΥΠ.ΕΣ.) από τον Προϋπολογισµό Εξόδων του ΥΠ.ΕΣ. για το έτος 2019.
Κατάθεση προσφορών µέχρι την Πέµπτη 2 Μαΐου 2019 και ώρα 15:00.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει συµπληρωµατικά µε την προσφορά τους να καταθέσουν
αντίγραφα σύστασης και εκπροσώπησης της εταιρείας τους, ασφαλιστικής ενηµερότητας,
φορολογικής ενηµερότητας, πιστοποιητικού ΓΕΜΗ και απόσπασµα(τα) ποινικού µητρώου.
Τα ποινικά µητρώα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους. Σε
περίπτωση αναµονής έκδοσης τους, δύναται να προσκοµιστεί υπεύθυνη δήλωση του νόµου 105
Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν εµπίπτει στις διατάξεις της
παρ.1 άρθρου 73 του ν.4412/2016.
Σηµειώνεται ότι πριν την υπογραφή της σχετικής σύµβασης θα ζητηθεί από την ανάδοχο εταιρεία να
προσκοµίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση µε το 5% της συµβατικής αξίας προ ΦΠΑ 24%
και ισχύος έως 31-12-2019.
Προσφορές που αποκλίνουν από τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα κριθούν ως εναλλακτικές και θα
απορριφθούν.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ
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