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Αθήνα, 25/10/2021
Αριθμ. Πρωτ.: 20156

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARINA CHRYSI
Ημερομηνία: 2021.10.25 11:16:04 EEST

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια μελανιών
Το Υπουργείο Εσωτερικών (πρώην Διοικητικής Ανασυγκρότησης) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους
να καταθέσουν οικονομική προσφορά για την προμήθεια μελανιών, σύμφωνα με τα ακόλουθα
στοιχεία:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :
ΜΟΝΑΔΑ ΦΟΡΕΑ :
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :
ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ :

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ :
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. :
ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α. :
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΦΟΡΕΑ :

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ
ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ
ΑΞΙΑΣ :

Υπουργείο Εσωτερικών (πρώην ΥΠΔΑ)
Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και
Διαχείρισης Υλικού
Απευθείας ανάθεση προμήθειας αγαθών
Προμήθεια μελανιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του
άρθρου 118 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
βάσει τιμής
12.096,77 €
24%
Τακτικός προϋπολογισμός
ΑΛΕ:24.10.20.1001 «Αγορές ειδών γραφικής ύλης και
μικροεξοπλισμού»
Ε.Φ.: 1007.207.0000000 «Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου
Δυναμικού Δημόσιου Τομέα»
οικ. έτος 2021
4% για την προμήθεια αγαθών σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.
4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και όσων άλλων
κατά νόμο κρατήσεων βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(που προσκομίζει ο
επιλεγείς προσφέρων,
σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 4412/2016, όπως
ισχύει επί ποινή
αποκλεισμού σε
περίπτωση ορισμού
αναδόχου)

Ι. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να
πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου σε αυτό και το ειδικό
επάγγελμά του ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να
πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματός του.
ΙΙ. Δικαιολογητικά Νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης.
Στις περιπτώσεις νομικών προσώπων, προσκομίζονται τα κατά
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα
οικονομικού φορέα).
Αναλυτικά πρέπει να προσκομιστούν:
1) Στην περίπτωση που το νομικό πρόσωπο είναι εταιρεία Α.Ε.,
Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ή Ι.Κ.Ε.:
α) Φ.Ε.Κ. σύστασης (για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε., εφόσον υπάρχει),
β) Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ., με ημερομηνία
έκδοσης είτε έως τριών (3) μηνών πριν από την υποβολή του,
είτε μεταγενέστερης της κοινοποίησης της παρούσας
πρόσκλησης,
γ) Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης από το Γ.Ε.ΜΗ.,
με ημερομηνία έκδοσης είτε έως τριάντα (30) εργάσιμων
ημερών πριν από την υποβολή του, είτε μεταγενέστερης της
κοινοποίησης της παρούσας πρόσκλησης,
2) Στις περιπτώσεις φυσικών προσώπων, βεβαίωση έναρξης
από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)
ή/και επικαιροποιημένες βεβαιώσεις
III) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Τα πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά
τον χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ. 12 του
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
IV) Απόσπασμα ποινικού μητρώου του Διευθύνοντα
Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. ή Υπεύθυνη δήλωση εκ
μέρους του οικονομικού φορέα ότι δε συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως
συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του
Ν.4506/2019).
Η Υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί
μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80
παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του
άρθρου 43 του Ν.4605/2019)
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ:

Μέχρι την Δευτέρα 1/11/2021, ώρα 15:00
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται με αποστολή e-mail
στην ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
e.saganaki@ydmed.gov.gr
k.moschou@ydmed.gov.gr
k.tsakni@ydmed.gov.gr
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας
και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.
Τηλέφωνο επικοινωνίας για διευκρινίσεις: 213 13 13 292
email: k.moschou@ydmed.gov.gr
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί:
α) στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ www.ypes.gr,
β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

Γεωργία Βαλατσού
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση

3

21PROC009424352 2021-10-25
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
Κατασκευαστής

HP

Μοντέλο

COLOR LASERJET PRO
252DW

ΜΕΛΑΝΙΑ
Χρώμα

Αρ.
ΤΕΜΑΧΙΑ
σελίδων

BLACK

2.800

7

CYAN

1.400

1

YELLOW

1.400

1

MAGENTA

1.400

1

HP

LASERJET P1606DN

BLACK

2.100

10

HP

LASERJET ENTERPRISE
M607

BLACK

11.000

5

Brother

HLL-6450DW

BLACK

8.000

12

Brother

MFC-L6950DW

BLACK

12.000

80

BLACK

9.000

12

CYAN

6.500

3

MAGENTA

6.500

3

YELLOW

6.500

3

BLACK

8.500

1

BLACK

7.500

5

CYAN

6.000

5

MAGENTA

6.000

5

YELLOW

6.000

5

BLACK

17.000

1

CYAN

11.000

1

MAGENTA

11.000

1

Brother

LEXMARK

EPSON

HP

MFC-L8900CDW

MX417de

ECOTANK L15160

COLOR LASERJET
CP4525
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YELLOW

11.000

1

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να έχουν τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και να
πληρούν τους κάτωθι όρους, επί ποινή αποκλεισμού:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

να είναι γνήσια/αυθεντικά προϊόντα των κατασκευαστριών εταιρειών των μηχανημάτων,
να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση,
να εκτυπώνουν, κατ’ ελάχιστον, τον αναγραφόμενο στον ανωτέρω πίνακα αριθμό σελίδων,
να μην είναι αναγομωμένα ή ανακατασκευασμένα,
να έχουν προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής, το οποίο θα αφαιρείται πριν από τη χρήση,
οι εσωτερικές συσκευασίες να είναι αεροστεγείς και στις εξωτερικές συσκευασίες να
αναγράφονται, στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα:
o ο τύπος μηχανήματος για τον οποίο προορίζονται
o η ημερομηνία λήξης και/ή η ημερομηνία κατασκευής
7. η ημερομηνία λήξης να είναι τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά την ημερομηνία παράδοσης,
8. εφόσον κάποια από τα προσφερόμενα ήδη αποδειχθεί ελαττωματικό θα αντικατασταθεί άμεσα με
νέο
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