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Φλώρινα, 07-06-2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Προμήθεια τεχνικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη υπηρεσιακών λειτουργικών αναγκών του Α.Τ. ΑΓΙΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ και του Τ.Σ.Φ. ΠΡΕΣΠΩΝ, εντός του ποσού των οκτώ χιλιάδων τριάντα [8.030,00 €] ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των
νόμιμων κρατήσεων Φ.Π.Α. [δεύτερη (2η) επανάληψη, με τον ίδιο προϋπολογισμό και τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές].
1. Γνωρίζεται ότι η Αστυνομική Διεύθυνση Φλώρινας, ενδιαφέρεται να αγοράσει τα κατωτέρω αναγραφόμενα είδη τεχνικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (PCs)
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ (UPS)
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ INKJET
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (TELEFAX)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές του συνημμένου
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’»

ΤΕΜΑΧΙΑ
4
1
3
2
2
2

2. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και οποιαδήποτε λεπτομέρεια καθορίζονται αναλυτικά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄» (ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ), που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας. Επίσης αποτελούν απαράβατους όρους και απαιτούνται από την Υπηρεσία.
3. «Η παρούσα προμήθεια συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων και 25% από
εθνικούς πόρους».
4. Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει από τον Υπόλογο Διαχειριστή της ΣΑΕ 050/2 του «Ετήσιου Προγράμματος 2011» , αφού
αφαιρεθούν οι νόμιμες κρατήσεις, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, με επιταγή της Τράπεζας
της Ελλάδος στο όνομα του προμηθευτή.
5. Η δαπάνη υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ. σε ποσοστό 6,6560% (2,72% υπέρ Μ.Τ.Σ.,
2,72% υπέρ Τ.Π.Α.Σ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., 0,96% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. και 0,10% υπέρ Α.Δ.Σ. ), κράτησης αναλογικού τέλους χαρτοσήμου ποσοστού
2% επί των προαναφερθεισών κρατήσεων, κρατήσεις υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου. Επίσης θα παρακρατηθεί φόρος
εισοδήματος 4% σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την προμήθεια υλικών, (ΑΦΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ).
6. Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών ορίζεται αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.
7. Εφόσον επιθυμείτε παρακαλείσθε όπως την 12-06-2013 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 11:00 καταθέσετε στην έδρα του Α.Τ.
Αγίου Γερμανού και Τ.Σ.Φ. Πρεσπών, Τ.Κ.: 530 77 ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ΦΛΩΡΙΝΑ και στην επιτροπή που συγκροτήθηκε για το σκοπό
αυτό, προσφορά (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’» [Κατάρτιση και υποβολή προσφορών]) με δικά σας παρεχόμενα
υλικά – είδη και τυχόν απαιτούμενες υπηρεσίες.
8. Η σχετική σύμβαση «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’» θα υπογραφεί από τον Αστυνομικό Διευθυντή της Α.Δ. Φλώρινας και τον Προμηθευτή.
9. Η διαδικασία της προμήθειας θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.118/2007 (Α΄-150) «Κανονισμός Προμηθειών
Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»
10. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες για την προς προμήθεια του εν θέματι υλικού στο τηλέφωνο 2385044208, FAX
:2385022201.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΤΜΟΣ
Ταξίαρχος

1

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΙ-ΖΜΗ
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 8039/1/76-κα’ από 07-06-2013 ΤΗΣ Α.Δ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1.1.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (PCs) – ΤΥΠΟΥ 1
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.

Ο προσφερόμενος προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής πρέπει να είναι
σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους 12 μήνες πριν την
ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί
αντικαταστάσεως / αποσύρσεως τους στην εθνική η διεθνή αγορά.
Δυνατότητα εισαγωγής κωδικού από το BIOS.
Δυνατότητα ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης περιφερειακών συσκευών από
το BIOS.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

1.1.4.

Να αναφερθούν άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας του συστήματος.

ΝΑΙ

1.1.5.

Να αναφερθούν ο κατασκευαστής / μοντέλο.

ΝΑΙ

Ο Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, εγγυάται την ομαλή εκκίνηση του
προσωπικού υπολογιστή με όλα τα προσφερόμενα περιφερειακά συνδεδεμένα σε
αυτόν και σε πλήρη λειτουργία.

ΝΑΙ

1.1.7.

Κάθε κεντρική μονάδα Η/Υ να έχει τα παρακάτω ελάχιστα χαρακτηριστικά :

ΝΑΙ

1.1.8.

Επεξεργαστής:

1.1.6.

1.1.8.1.

1.1.9.

1.1.10.

Αρχιτεκτονικής x86. Να αναφερθεί το μοντέλο και ο
κατασκευαστής.
αριθμός πυρήνων 4

ΝΑΙ

1.1.8.3.

δυνατότητα αναβάθμισης

ΝΑΙ

1.1.8.4.

ταχύτητα  3.10 GHZ

ΝΑΙ

Μητρική πλακέτα:
1.1.9.1.

με δίαυλο PCI Express και αναβαθμίσιμο PnP BIOS

NAI

1.1.9.2.

με ενσωματωμένη κάρτα ήχου (onboard chipset).

NAI

1.1.9.3.

με ελεγκτές SATA II για τέσσερις (4) τουλάχιστον
συσκευές.

NAI

1.1.9.4.

Wake On LAN.

NAI

1.1.9.5.

Κάρτα δικτύου PnP, 10/100 Mbps LAN autosense

ΝΑΙ

Μνήμη RAM:
τύπου DDR3 dual channel 2 GB

ΝΑΙ

δυνατότητα επέκτασης μνήμης onboard 4 GB

ΝΑΙ

1.1.11.1.

Διασύνδεση τύπου SATA II.

ΝΑΙ

1.1.11.2.

Χωρητικότητα 500 GB

ΝΑΙ

1.1.10.2.

1.1.12.

ΝΑΙ

1.1.8.2.

1.1.10.1.

1.1.11.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Σκληρός δίσκος:

Οθόνη

► Μέγεθος 21’
► Ανάλυση 1920Χ1080
► Ενσωματωμένα Ηχεία
1.1.13. Συσκευή DVD-ROM/ RW:
τύπος Dual Layer ταχύτητας τουλάχιστον 22x/48x.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
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Η συσκευή θα συνοδεύεται από δέκα (10) κενά επανεγγράψιμα (rewritable) DVDs dual
layer 8,5.
1.1.14. Πληκτρολόγιο:
► τύπου QWERTY με αριθμό πλήκτρων  101, με χαραγμένους τους Ελληνικούς
χαρακτήρες
► ενσωματωμένο smart card reader/ writer
► η σύνδεση του πληκτρολογίου με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή θα γίνεται απαραίτητα
μέσω USB θύρας.
► μονάδα ανάγνωσης/ εγγραφής smart card (smart card reader/ writer) η οποία
θα έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
► δυνατότητα λειτουργίας σε λειτουργικό σύστημα που να παρέχει γραφικό περιβάλλον
εργασίας με ταυτόχρονη παροχή των αντίστοιχων οδηγών (drivers). Να προσφερθούν
οδηγοί (drivers) τουλάχιστον για Windows XP και για το προσφερόμενο λειτουργικό
σύστημα.
► συμβατότητα με RSA Keon Certification Authority και Net ID
► Λογισμικό Smart Cards RSA και Net ID για σύνδεση στο πληροφοριακό σύστημα της
Ελληνικής Αστυνομίας – Police On Line.
► να αναφερθούν όλα τα λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται.
► υποστήριξη Smart Card 16KB.
► υποστήριξη Smart Card 32KB.
► υποστήριξη Smart Card 64KB.
► υποστήριξη καρτών συμβατών κατά ISO 7816 1/2/3/4.
► δυνατότητα αναβάθμισης του firmware.
► ένδειξη λειτουργίας μέσω LED.
► δυνατότητα αποθήκευσης/ ανάκτησης και άλλων πληροφοριών στο Smart Card.
1.1.15. Οπτικό Ποντίκι USB με τροχό κύλισης:
1.1.16.
1.1.16.1.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Εξωτερικές θύρες:
Έξι (6) USB2.0.(Εκ των οποίων οι δύο (2) USB θύρες να
βρίσκονται στο εμπρόσθιο μέρος)
Μία (1) ελεύθερη εξωτερική θέση 5.25

1.1.16.2.
1.1.17.

ΝΑΙ

NAI
ΝΑΙ

Τροφοδοτικό:

► Να έχει προδιαγραφές TUV ή ισοδύναμες, διεθνή πιστοποιητικά ποιότητας και
απόδοσης (CE, Energy Star, 80+ κλπ) και να είναι κατάλληλο για συνεχή λειτουργία
450W
1.1.18. Κάρτα Γραφικών

ΝΑΙ

► Υποστήριξη DirectX 10
► Μνήμη(πλέον της μνήμης RAM) 1024 MB.
► HDMI
► DVI
1.1.19. Προεγκατεστημένο Λογισμικό:

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
NAΙ

Λειτουργικό σύστημα
Ο προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής πρέπει να έχει προεγκατεστημένο,
πλήρως εξελληνισμένο, ενεργοποιημένο, λειτουργικό σύστημα τελευταίας
ελεγμένης έκδοσης στα 32 Bit, που να παρέχει γραφικό περιβάλλον εργασίας
και το οποίο να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια χρήσης του και να
συμμορφώνεται με τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές

ΝΑΙ



θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένα συμβατό με την υπάρχουσα υποδομή της
εταιρείας.

ΝΑΙ



θα πρέπει να υποστηρίζει διαδικασία login, η οποία θα γίνεται με χρήση smart
card και έλεγχο PIN.

ΝΑΙ



θα πρέπει να είναι οικείο στο προσωπικό και να μην απαιτείται η διεξαγωγή
ειδικών εκπαιδεύσεων για την άμεση χρήση και πλήρη εκμετάλλευσή του.

ΝΑΙ



θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται εγκατεστημένος web browser

ΝΑΙ



υποστήριξη ελληνικών ΕΛΟΤ 928 – ISO 8859-7.

ΝΑΙ



Θα πρέπει να υποστηρίζει τη πλατφόρμα λογισμικού i2

ΝΑΙ

Λογισμικό αυτοματισμού γραφείου

ΝΑΙ
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εγκατεστημένο λογισμικό αυτοματισμού γραφείου, πλήρως εξελληνισμένο,
ενεργοποιημένο, τελευταίας ελεγμένης έκδοσης, που να παρέχει γραφικό
περιβάλλον εργασίας και το οποίο να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια
χρήσης του

ΝΑΙ



θα πρέπει να είναι οικείο στο προσωπικό

ΝΑΙ



θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον κειμενογράφο, πρόγραμμα
επεξεργασίας λογιστικών φύλλων, πρόγραμμα επεξεργασίας παρουσιάσεων και
πρόγραμμα βάσης δεδομένων.

ΝΑΙ



Θα πρέπει η μνήμη συστήματος να είναι διαθέσιμη στο σύνολο της στο
λειτουργικό σύστημα.

ΝΑΙ



Θα πρέπει να υποστηρίζει τη πλατφόρμα λογισμικού i2

ΝΑΙ



1.1.20.

Καλώδια:

► Να προσφερθούν καλώδια ηλεκτροδότησης καθώς και καλώδιο Εthernet τύπου UTP
cat6 με απόληξη RJ45 μήκους >= 6m για διασύνδεση στο δίκτυο.
► η συσκευή θα συνοδεύεται από λογισμικό εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων της.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

1.4. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

1.4.1.

Τεχνολογίας Laser

ΝΑΙ

1.4.2.

Δικτυακός

ΝΑΙ

1.4.3.

ΝΑΙ

1.4.4.

Μέγεθος χαρτιού

Α4

1.4.5.

Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης

ΝΑΙ

1.4.6.

Φωτοαντιγραφικό

ΝΑΙ

1.4.7.
1.4.8.
►
►
►
►
►

Έγχρωμος

Fax

Αυτόματος τροφοδότης 35 σελίδων.
Δυνατότητα σάρωσης διπλής όψης
Σάρωση Α4
Δυνατότητα αποστολής σάρωσης μεσω δικτύου σε Η/Υ
Λογισμικό οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων με υποστήριξη Ελληνικών
1.4.9.
Μνήμη εκτύπωσης 64ΜΒ
1.4.10.

1.5.

ΝΑΙ

Λειτουργία Scanner1

Εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα το Scanner να είναι
ενσωματωμένο στο πολυμηχάνημα, να προσφερθεί
ξεχωριστή συσκευή με τα ίδια χαρακτηριστικά.

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ INKJET

1.5.1.

Έγχρωμη εκτύπωση

ΝΑΙ

1.5.2.

Αριθμός ανεξάρτητων μελανιών 4

ΝΑΙ

1.5.3.

Δυνατότητα εκτύπωσης A3

ΝΑΙ

1.5.4.

Δυνατότητα εκτύπωσης A4

ΝΑΙ

1.5.5.

Σύνδεση USB

ΝΑΙ

1.5.6.

Σύνδεση Fast Ethernet

ΝΑΙ

1.6.

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (UPS)

1.6.1.

Έξοδος τροφοδοσίας 4

ΝΑΙ

1.6.2.

Ονομαστική δυναμικότητα 2 KVA

ΝΑΙ

1.6.3.

Λειτουργία σταθεροποίησης τάσης

ΝΑΙ

1.6.4.

Τύπος Μπαταρίας 12V/9Ah

ΝΑΙ

1.6.5.

Αριθμός Μπαταριών 2

ΝΑΙ

1.6.6.

Προστασία από βραχυκυκλώματα

ΝΑΙ
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1.6.7.

Προστασία από βυθίσματα

ΝΑΙ

1.6.8.

Προστασία από υπέρταση

ΝΑΙ

1.7.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

1.7.1. Τα μηχανήματα να είναι καινούργια, επιδαπέδια, ηλεκτροστατικά, ψηφιακής
τεχνολογίας και να έχουν την πιστοποίηση C.E. Με δήλωση του
εργοστασίου κατασκευής να βεβαιώνεται ότι είναι το τελευταίο μοντέλο
που κυκλοφορεί της σειράς του και δεν είναι ανακατασκευασμένο με
εξαρτήματα, προερχόμενα από άλλα μοντέλα.

ΝΑΙ

1.7.2. Η ταχύτητα εκτύπωσης, τουλάχιστον 20 αντίγραφα το λεπτό για χαρτί
μεγέθους Α4

ΝΑΙ

1.7.3. Οπτική ανάλυση, τουλάχιστον 400Χ400 DPI και ανάλυση φωτοαντιγραφικής
εκτύπωσης 600Χ600 DPI με 256 τόνους του γκρι.

ΝΑΙ

1.7.4. Ενσωματωμένη μνήμη, RAM 16MB τουλάχιστον με δυνατότητα αναβάθμισης.

ΝΑΙ

1.7.5. Η σάρωση των πρωτοτύπων να γίνεται μέσω της μνήμης και μόνο μία φορά για
πολλαπλή αναπαραγωγή αντιγράφων, επίσης να παράγουν
αντίγραφα διαστάσεων από Α5 έως Α3.

ΝΑΙ

1.7.6. Να διαθέτουν τουλάχιστον τέσσερις (4) σταθερές κλίμακες σμικρύνσεων μεγεθύνσεων με δυνατότητα προγραμματισμού και άλλων
επιθυμητών σταθερών κλιμάκων, να αναφερθεί το εύρος της
μεταβλητής σμίκρυνσης - μεγέθυνσης.

ΝΑΙ

1.7.7. Μηνιαία παραγωγή αντιγράφων, τουλάχιστον 20.000 φωτοαντίγραφα.

ΝΑΙ

1.7.8. Να διαθέτουν δύο (2) τουλάχιστον κασέτες (συρτάρια) τροφοδοσίας χαρτιού
όλων των διαστάσεων χωρητικότητας περίπου 500 φύλλων εκτός BY
PASS.

ΝΑΙ

1.7.9. Να διαθέτουν εύχρηστη οθόνη χειρισμού αφής με Ελληνικό μενού.

ΝΑΙ

1.7.10. Να διαθέτουν τουλάχιστον τις εξής λειτουργίες (α) απαλοιφή περιθωρίων, (β)
απαλοιφή φόντου (γ) περιστροφή εικόνας.

ΝΑΙ

1.7.11. Να έχουν δυνατότητα για μελλοντική σύνδεση με δίκτυο Η/Υ.

ΝΑΙ

1.7.12.

Τροφοδοσία , 220V/50HZ.

ΝΑΙ

1.7.13. Η φωτοαντιγραφή να είναι υψηλής ποιότητας, η δε κατασκευή και λειτουργία
του μηχανήματος να ακολουθεί τα διεθνή standards όσον αφορά το
θόρυβο, την ασφαλή αποθήκευση καταλοίπων, τον ιονισμό, την
εκπομπή επικίνδυνων ακτινοβολιών και τα υλικά κατασκευής του
τύμπανου.

ΝΑΙ

1.7.14. Χρόνο προθέρμανσης, ≤ 2 min.

ΝΑΙ

1.7.15. Να διαθέτουν panel λειτουργίας και χειρισμού με όλα τα απαραίτητα πλήκτρα
και φωτεινές ενδείξεις με απεικόνιση των σημείων εμπλοκής του
χαρτιού, ελλείψεις αναλωσίμων υλικών.

ΝΑΙ

1.7.16. Να διαθέτουν σύστημα αυτόματης επιλογής κασέτας.

ΝΑΙ

1.7.17. Να διαθέτουν σύστημα διπλής όψης.
1.7.18. Να διαθέτουν εξαψήφειο μετρητή αντιγράφων.

ΝΑΙ

1.7.19. Να διαθέτουν αυτόματο τροφοδότη.

ΝΑΙ

1.7.20. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1.7.21. Στην οικονομική προσφορά θα δίνεται : α) Η τιμή προμήθειας του
μηχανήματος

ΝΑΙ

1.7.22. (β)Το κόστος πλήρους ετήσιας συντήρησης για επτά (7) χρόνια συνολικά,
συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης καλής λειτουργίας. Στη
συντήρηση περιλαμβάνονται οδοιπορικά, εργατικά, ανταλλακτικά
πάσης φύσεως, μεταφορικά για την περίπτωση που η βλάβη δεν
μπορεί να αποκατασταθεί στο χώρο εγκατάστασής του. Είναι ευνόητο
ότι ως βλάβες εννοούνται οι συμβαίνουσες κατά την κανονική χρήση
του μηχανήματος.

ΝΑΙ
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1.7.23. (γ) Η συνολική τιμή των αναλώσιμων για 100.000 αντίγραφα με κάλυψη 6%
(το χαρτί δεν περιλαμβάνεται στα αναλώσιμα). Με την έννοια
«αναλώσιμα» νοούνται όλα τα υλικά που είναι απαραίτητα για την
άρτια λειτουργία του προσφερόμενου μηχανήματος, όπως toner,
developer, τύμπανο η CRU κ.λ.π. Η ζητούμενη συνολική τιμή
αναλωσίμων για 100.000 αντίγραφα θα πρέπει να συνοδεύεται από
την τιμή τεμαχίου κάθε αναλώσιμου και την παραγωγική του
δυνατότητα. Η παραγωγική αυτή δυνατότητα των αναλωσίμων θα
πιστοποιείται με σχετική δήλωση του κατασκευαστικού οίκου και θα
περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά.

ΝΑΙ

1.7.24. (δ) Οι παραπάνω τιμές των αναλωσίμων θα παραμένουν σταθερές για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, από την ημερομηνία οριστικής
παραλαβής κάθε μηχανήματος. Για τα επόμενα έτη η αύξηση της
τιμής των αναλωσίμων σε ουδεμία περίπτωση θα υπερβαίνει την
αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

ΝΑΙ

1.7.25. 2. Η συγκριτική τιμή (τιμή σύγκρισης) των μηχανημάτων διαμορφώνεται από
το άθροισμα
(α) της τιμής προμήθειας του μηχανήματος και ενός επιπλέον σετ
αναλωσίμων, εκτός του τυμπάνου. (β) Το κόστος συντήρησης του
μηχανήματος για επτά (7) χρόνια και (γ) Το κόστος αναλώσιμων για
100.000 φωτοαντίγραφα, επίσης στην οικονομική προσφορά θα
δίνεται ξεχωριστή τιμή αναλωσίμων και ξεχωριστή τιμή ετήσιας
συντήρησης(δ) Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας και δωρεάν
συντήρησης τουλάχιστον δύο (2) χρόνων κατά τη διάρκεια της
οποίας ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει κάθε
εξάρτημα που θα παρουσιάζει βλάβη ή ελάττωμα εκτός των
αναλωσίμων. (ε) Τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται κατά την
παράδοση τους από εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας στην
Ελληνική γλώσσα και ένα (1) τόνερ το κάθε ένα.

ΝΑΙ

1.7.26. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
1.7.27. 1. Ο προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και καλή λειτουργία
των προσφερομένων μηχανημάτων. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την
υποχρέωση να συντηρεί και να επισκευάζει τις βλάβες των
μηχανημάτων, με όλα τα ανταλλακτικά και τα πάσης φύσεως υλικά
(απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος).

ΝΑΙ

1.7.28. 2. Κατά τη διάρκεια της εγγυητικής περιόδου η εταιρεία θα αντικαθιστά
χωρίς χρέωση του Δημοσίου κάθε ανταλλακτικό που θα
χρειαστεί, εκτός από τα αναλώσιμα που μόνο σαν υλικά θα βαρύνουν
το Δημόσιο. Κάθε εταιρεία θα πρέπει να αναγράφει στην
προσφορά της ποια ανταλλακτικά θεωρούνται αναλώσιμα,
καθώς και το κόστος του κάθε αναλώσιμου και για πόσα
αντίγραφα Α4.

ΝΑΙ

1.7.29. 3. Το κόστος των ανταλλακτικών θα βαρύνει την Υπηρεσία, σε περίπτωση που
η βλάβη προέρχεται τεκμηριωμένα από κακό χειρισμό ή κακόβουλη
ενέργεια. Τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τη συντήρηση
πρέπει να περιέχονται στο φάκελο της οικονομικής
προσφοράς, μαζί με όλα τα άλλα στοιχεία. Στην τεχνική προσφορά
θα περιλαμβάνεται ότι αφορά τη συντήρηση, πλην των οικονομικών
στοιχείων.

ΝΑΙ

1.7.30. 4. Οι προσφορές θα συνοδεύονται με δήλωση των διαγωνιζομένων ότι
αναλαμβάνουν την υποχρέωση σύναψης σύμβασης για τη συντήρηση
των μηχανημάτων (εφόσον τους ζητηθεί), σύμφωνα πάντα με το
κόστος και τα στοιχεία της προσφοράς τους.

ΝΑΙ

1.7.31. 5. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να προσκομίσουν πλήρη
κατάλογο ανταλλακτικών των μηχανημάτων, στον οποίο θα
αναφέρεται ο αριθμός κατασκευής, η ονομασία και το κόστος των
προαναφερομένων μερών, ο οποίος θα είναι δεσμευτικός για τον
προμηθευτή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 ετών.

ΝΑΙ

1.7.32. 6. Ο προμηθευτής πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του την θεωρητική και
πρακτική εκπαίδευση, που θα προσφέρει στους χειριστές του
μηχανήματος.

ΝΑΙ
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1.7.33. 7. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο τεχνικό προσωπικό για τη
συντήρηση και επισκευή των συσκευών και να δοθούν επαρκή
στοιχεία, που να αποδεικνύουν την αυτάρκεια του προμηθευτή στην
Ελλάδα, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε ανταλλακτικά.

ΝΑΙ

1.7.34. 8. Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να παρέχει τεχνική εξυπηρέτηση συντήρηση με άρτια οργανωμένο συνεργείο και να διαθέτει
παρακαταθήκη με όλα τα ανταλλακτικά και παρελκόμενα για δέκα
(10) τουλάχιστον έτη από της οριστικής παραλαβής των
μηχανημάτων από την Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και να
ικανοποιεί τις αιτήσεις χορήγησης ανταλλακτικών αν τούτο ζητηθεί
από την Υπηρεσία (μέγιστος χρόνος 30 ημέρες), με λογική
αναπροσαρμογή των τιμών(κατά τα κρατούντα στη Ελληνική
Αγορά).Σε περίπτωση μη διαθέσεως από τον προμηθευτή των
ζητηθέντων από την Υπηρεσία ανταλλακτικών σε 30 ημέρες από την
πρώτη ζήτηση τους, η Εταιρεία αυτή θα υπόκειται σε ανάλογη
(σύμφωνα με τις συναλλαγές) ποινική ρήτρα και το ολικό ποσό της
τιμής των ανταλλακτικών αυτών θα εκπίπτει υπέρ του Δημοσίου,
μέχρι της ανευρέσεως τους.

ΝΑΙ

1.7.35. 9. Θα τηρείται ημερολόγιο βλαβών κάθε μηχανήματος, το οποίο θα αναφέρει
τη βλάβη και τυχόν ανταλλακτικά που αλλάχθηκαν και θα
υπογράφεται από τον τεχνίτη της εταιρείας και τον υπεύθυνο
χειριστή.

ΝΑΙ

1.7.36. 10. Μετά την Τρίτη επισκευή, εάν εμφανισθεί η ίδια βλάβη εντός ενός (1)
έτους από την οριστική παραλαβή τους από την Ελληνική Αστυνομία,
η συσκευή θα επιστρέφεται στον προμηθευτή με την υποχρέωση της
αντικαταστάσεως της με άλλη καινούργια. Ως βλάβες για τις οποίες
ισχύει η παραπάνω δέσμευση, δεν νοούνται εκείνες που οφείλονται
στον κακό χειρισμό της συσκευής.

ΝΑΙ

1.7.37. 11. Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να την αντικαταστήσει, τότε ο
προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει στην Υπηρεσία τη
συμβατική αξία της συσκευής και των παρελκομένων της.

ΝΑΙ

1.7.38. 12. Εάν διαπιστωθεί η ίδια βλάβη υποτροπιάζουσα σε ποσοστό μεγαλύτερο
του 30% των συσκευών, εντός (1) έτους από την έναρξη της
εγγύησης, ολόκληρη η συμβατική ποσότητα των συσκευών
επιστρέφεται στον προμηθευτή με την υποχρέωση του να καταβάλλει
στο Υ.Π.Π. την ολική συμβατική αξία των συσκευών και των
παρελκομένων τους.

ΝΑΙ

1.7.39. 13. Αν κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργία παραμείνει μηχάνημα
εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης για 15 συνολικά ημέρες, σε διάστημα
ενός (1) μηνός, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να το
αντικαταστήσει με καινούργιο.

ΝΑΙ

1.8.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (TELEFAX)

1.8.1. Οι συσκευές να είναι επιτραπέζιες, στιβαρής κατασκευής και ικανές για συνεxή
χρήση. Tο κέλυφος και τα πλαστικά μέρη των συσκευών να, είναι
κατασκευασμένα από ανθεκτικό υλικό σε κρούσεις-χαράξεις, το οποίο
δεν θα καταστρέφεται ούτε θα αλλοιώνεται απο τα κοινά
απορρυπαντικά ή την ηλιακή ακτινοβολία και θα έχει αντοχή στο
χρόvο.

ΝΑΙ

1.8.2. Συμβατότητα, ITU group 3

ΝΑΙ

1.8.3. Να διαθέτουν τις εξής επιλογές: FAX, ΤΕL κα: T/F.

ΝΑΙ

1.8.4. Μέγεθος χαρτιού εγγραφής, Α4 (όχι σε θερμογραφικό χαρτί).

ΝΑΙ

Μέγεθος χαρτιού σάρωσης: Α4.

ΝΑΙ

1.8.5.

1.8.6. Ταχύτητα μετάδοσης, 33,6 Kbps με αυτόματη μετάπτωση (Απαράβατος όρος).
1.8.7.

Συμπίεση: ΜΗ, MR, MMR, JBIG.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

1.8.8. Να διαθέτουν δυνατότητα Error Correction Mode (ECM) κατά ΙTU.

ΝΑΙ

1.8.9. Ευκρίνεια σάρωσης: Τουλάχιστον 1200 x 600 dpi.

ΝΑΙ

1.8.10. Να διαθέτουν κασέτα τροφοδοσίας κοινού χαρτιού χωρητικότητας τουλάχιστον
διακοσίων (200) σελίδων Α4.

ΝΑΙ
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1.8.11. Αποτύπωση φωτογραφιών: με την χρήση διακοσίων πενήντα έξι (256)
αποχρώσεων του γκρί ( HALF ΤΟΝΕ ) τουλάχιστον.
1.8.12. Αυτόματη επανάληψη της κλήσης, αν η γραμμή είναι κατειλημμένη,
τουλάχιστον δύο (2) φορές.

ΝΑΙ

1.8.13. Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων τουλάχιστον σαράντα (40) φύλλων.

ΝΑΙ

1.8.14. Λειτουργική οθόνη μηνυμάτων και ενδείξεων στον χειριστή. Να υποβληθεί
αναλυτική περιγραφή των παρεχόμενων πληροφοριών και των
σχετικών ενδείξεων.

ΝΑΙ

1.8.15.

Αναγνώριση στοιχείων αποστολέα και παραλήπτη.

ΝΑΙ

1.8.16. Εκτύπωση αναφοράς επικοινωνίας.

ΝΑΙ

1.8.17. Οι συσκευές να διαθέτουν μνήμη ενταμίευσης μηνυμάτων τουλάχιστον
τέσσερα (4) ΜΒ.
Στην παραπάνω μνήμη δεν θα περιλαμβάνεται ο χώρος μνήμης πcυ
απαιτείται για τις βασικές μνήμες των συσκευών (Setup, ID, αριθμοί
τnλεφώνωνκ.λ.π.) και οι οποίες μνήμες πρέπει να παραμένουν
αναλλοίωτες όταν οι συσκευές τίθενται εκτός λειτοuργίας ή
διακόπτεται η τάση τροφοδοσίας τους. Στην περίπτωση διακοπής της
τάσης, τη στιγμή που uπάρχοuv έγγραφα στη μνήμη της συσκευής,
είναι επιθυμητό να παραμένουν τα έγγραφα αποθηκευμένα ,
αναλλοίωτα στη μνήμη για τέσσερις (4) ώρες τουλάχιστον.

ΝΑΙ

1.8.18. Αυτόματη καταχώρηση των εγγράφων που λαμβάvονται στη μνήμη, στην
περίπτωση που έχει τελειώσει το καταγραφικό χαρτί ή η συσκευή
είναι κατειλημμένη, τουλάχιστον για διακόσιες (200) σελίδες Α4.

ΝΑΙ

1.8.19. Ενσωματωμένες μνήμες για αυτόματη κλήση: τουλάχιστον ογδόντα (80)
ανταποκριτές

ΝΑΙ

1.8.20. Αποθήκευση εγγράφων στην μνήμη για άμεση ή προγραμματισμένη μετάδοσή
τους στους ανταποκριτές ομαδικά ή ανά παραλήπτη, τουλάχιστον
διακοσίων (200) σελίδων Α4

ΝΑΙ

1.8.21. Να φέρουν κάρτα αυτοδιάγνωσης βλάβης με δυνατότητα εντοπισμού της
βλαφθείσας βαθμίδας,

ΝΑΙ

1.8.22. Τύπος εκτυπωτικού: Laser με toner γραφίτη σε κοινό χαρτί

ΝΑΙ

1.8.23. Ταχύτητα εκτύπωσης: τουλάχιστον δέκα πέντε (15) σελίδες Α4 ανά πρώτο
λεπτό.

ΝΑΙ

1.8.24. Κασέτα εκτύπωσης Κασέτα Laser, όλα-σε-ένα.

ΝΑΙ

1.8.25. Η τάση λειτουργίας των συσκευών, θα πρέπει να είναι αυτή του υπάρχοντος
δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας δηλ. 230 ν± 1ο %, 50 ΗΖ. Δεν είναι
αποδεκτές συσκευές που χρησιμοποιούν εξωτερικό της συσκευής
μετασχηματιστή, ο οποίος μετατρέπει την τάση από 230V σε 110V ή
120V AC.

ΝΑΙ

1.8.26. Σύνδεση με Η/Υ μέσω USB.

ΝΑΙ

1.8.27. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
1.8.28. Η προμηθεύτρια Εταιρεία, να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών
από της οριστικής παραλαβής των μηχανημάτων από την Επιτροπή
Παραλαβής της Ελληνικής Αστυνομίας με την υποχρέωση του
προμηθευτή να αντικαθιστά τα φθειρόμενα εξαρτήματα ή μέρη, λόγω
κακής κατασκευής, χωρίς καμία επιβάρυνση του Δημοσίου εντός επτά
(7) εργασίμων ημερών από της σχετικής ειδοποιήσεως της
Υπηρεσίας.

ΝΑΙ

1.8.29. Ο Προμηθευτής πρέπει να διαθέτει παρακαταθήκη με όλα τα ανταλλακτικά και
παρελκόμενα για δέκα (1Ο) τουλάχιστον έτη από της οριστικής
παραλαβής των μηχανημάτων από την Επιτροπή της Ελληνικής
Αστυνομίας και θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις χορήγησης
ανταλλακτικών αν τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία (μέγιστος χρόνος
30 ημέρες) με λογική αναπροσαρμογή των τιμών (κατά τα
κρατούντα στην Ελληνική αγορά) ή ο Προμηθευτής πρέπει να
εγγυηθεί την υποστήριξη με όλα τα ανταλλακτικά και παρελκόμενα
για δέκα (1Ο) τουλάχιστον έτη και να προσκομίσει προς τούτο σχετική
έγγραφη βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρίας.

ΝΑΙ

8

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΙ-ΖΜΗ
1.8.30. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τεχνική εξυπηρέτηση – συντήρηση με
άρτια οργανωμένα τεχνικά εργαστήρια. Θα πρέπει να διαθέτει
κατάλληλο τεχvικό προσωπικό για την συντήρηση και επισκευή των
συσκευών και να δοθούν στην τεχνική προσφορά επαρκή στοιχεία
που να αποδεικνύουν την αυτάρκεια του προμηθευτή στην Ελλάδα,
τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε ανταλλακτικά καθώς και
αναλυτική κατάσταση των αντιπροσώπων και του δικτύου τεχνικών
εργαστηρίων που διαθέτει ανά την επικράτεια.

ΝΑΙ

1.8.31. Ο χρόνος ανταπόκρισης για παροχή τεχνικής βοήθειας - συντήρησης επισκευής θα είναι εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τnς
ειδοποιήσεως εκ μέροuς της Υπηρεσίας. Η προμηθεύτρια Εταιρεία,
υποχρεούται σε κάθε περίπτωση εντός επτά (7) εργασίμων ημερών
από της ειδοποιήσεως εκ μέρους της Υπηρεσιάς να προβεί στην
επισκευή του μηχανήματος, διαφορετικά πρέπει να το αντικαταστήσει
αμέσως μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, με άλλο του ιδίου
τύπου μέχρι την επισκευή του.

ΝΑΙ

1.8.32. Μετά την τρίτη επισκευή, εάν εμφανισθεί η ίδια βλάβη εντός ενός (1) έτους
από την οριστική παραλαβή τους από την Ελληνική Αστυνομία. η
συσκευή θα επιστρέφεται στον Προμηθευτή με την υποχρέωση της
αντικαταστάσεως της με άλλη καινούρια. Ως βλάβες για τις οποίες
ισχύει η παραπάνω δέσμευση, δεν νοούνται εκείνες που οφείλονται
στον κακό χειρισμό της συσκευής. Σε περίπτωση αδυναμίας του
προμηθευτή να την αντικαταστήσει, τότε ο προμηθευτής
υποχρεούται να καταβάλλει στο ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ .,τη συμβατική αξία της συσκευής και των
παρελκόμενων της.

ΝΑΙ

1.8.33. Η μη έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή τεχνικής υποστήριξης, η μη διάθεση
των αιτούμενων ανταλλακτικών εντός του καθοριζόμενου χρονικού
ορίου, καθώς και η καταστρατήγηση των λοιπών όρων της
σύμβασης εκ μέρους του προμηθευτή, αποτελούν λόγο επιβολής των
προβλεπόμενων κυρώσεων από τη σχετική νομοθεσία.

ΝΑΙ

1.9.

ΕΓΓΥΗΣΗ

1.9.1. Για όλον τον υπό προμήθεια εξοπλισμό on site εκτός αυτών που αναφέρονται
ειδικά στην κατηγορία του, ≥3 Έτη
1.10.

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Όλος ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα παραδοθεί όπως θα υποδείξει
η Αστυνομική Διεύθυνση Φλώρινας (στο Α.Τ. ΑΓ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ –
Τ.Σ.Φ. ΠΡΕΣΠΩΝ)

ΝΑΙ

1.10.2.

Μεταφορά, τοποθέτηση, σύνδεση και επίδειξη καλής λειτουργίας
όλου του εξοπλισμού.

ΝΑΙ

1.10.3.

Όλος ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο
χειρισμού στην Ελληνική γλώσσα.

ΝΑΙ

1.10.4.

Χρόνος παράδοσης: Εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή
της σύμβασης.

ΝΑΙ

1.10.5.

Κατά την παραλαβή θα διενεργηθούν στις συσκευές οι παρακάτω
έλεγχοι :

1.10.1.

(1).
Μακροσκοπικός
έλεγχος
προς
διαπίστωση
τυχόν
παραμορφώσεων, κακώσεων του επιμελημένου της κατασκευής,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής, της πληρότητας των
τεχνικών όρων της σύμβασης καθώς και της πληρότητας από
πλευράς εξαρτημάτων και του καινούριου του υλικού.

ΝΑΙ

(2). Λειτουργικός έλεγχος προς διαπίστωση του κανονικού της
λειτουργίας.
1.11.

Εκπαίδευση

1.11.1.

Ο πρoμηθεuτής είναι υποχρεωμένος να εκπαιδεύσει τουλάχιστον δύο
(2) Αστυνομικούς έκαστης Υπηρεσίας, στην συντήρηση και στον τρόπο
λειτουργiας των συσκευών αδαπάνως για το Δημόσιο. Κατά τη διάρκεια
της εκπαίδεuσης ο προμηθεuτής θα πρέπει να παραδώσει σε κάθε
εκπαιδευόμενο πλήρη σειρά εντύπων, σχεδίων και λοιπού εκπαιδευτικού
υλικού, έτσι ώστε να καλύπτεται κάθε πλευρά του αντικειμένου της
εκπαίδευσης.

ΝΑΙ
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 8039/1/76-κα’ από 07-06-2013 ΤΗΣ Α.Δ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. :
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :
ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1.
Προμήθεια τεχνικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη υπηρεσιακών λειτουργικών αναγκών του Α.Τ. ΑΓΙΟΥ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ και του Τ.Σ.Φ. ΠΡΕΣΠΩΝ, εντός του ποσού των οκτώ χιλιάδων τριάντα [8.030,00 €] ευρώ (8000/20/4/58/2/1-δ’ από 17-102012 και 8000/20/4/58/2/1-στ’ από 31-10-2012 «ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ»), προσφέρω τις παρακάτω αναγραφόμενες
τιμές ανά είδος :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (PCs)
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ-ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΤΑΣΗΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (UPS)
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ INKJET
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ
(TELEFAX)

Σύμφωνα με τις
τεχνικές
προδιαγραφές του
συνημμένου
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Α’»

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ
ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

4

€

€

1

€

€

3

€

€

2

€

€

2

€

€

2

€

€

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :

€

2.
Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται : Φ.Π.Α. 23% καθώς και οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις 6,656% .
3.
Όλα τα προαναφερόμενα είδη επίπλωσης θα πληρούν τις «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» του
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’» της υπ’ αριθμ.: 8039/1/76-κα’ από 07-06-2013 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος της Α.Δ. Φλώρινας, τους
οποίους έλαβα γνώση για την σύνταξη της παρούσας προσφοράς και τους οποίους αποδέχομαι πλήρως.
ΦΛΩΡΙΝΑ : ………../………./ 201___
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Υπογραφή- Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Τηλ: 2385044208- FAX: 2385022201
Α.Φ.Μ. 090169846 – Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΟΣΟ
ΕΙΔΟΣ

*

*€

Προμήθεια τεχνικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη υπηρεσιακών λειτουργικών
αναγκών του Α.Τ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ και του Τ.Σ.Φ. ΠΡΕΣΠΩΝ.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Στην Φλώρινα, σήμερα την ….. του μηνός ……………, του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας ………………, στα γραφεία της
Αστυνομική Διεύθυνση Φλώρινας, Ι. Τρύπη 1, 53 100 ΦΛΩΡΙΝΑ , οι κάτωθι συμβαλλόμενοι :
α. Το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τ………….., Διευθυντή της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Φλώρινας, που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία «Αναθέτουσα Αρχή» και
β. Η εταιρία…. (πλήρη στοιχεία, μορφή, Α.Φ.Μ., έδρα, τηλ.), νομίμως εκπροσωπούμενη από τ.......... (πλήρη στοιχεία ταυτότητας, κατοικία
κτλ.), που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία «προμηθευτής», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα :
Με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε την ………., βάσει της υπ’ αριθ. ……….Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φλώρινας, κατακυρώθηκε ύστερα από την υπ’ αριθ. ………….. από …………..Απόφαση
του ………………., η προμήθεια, με αγορά, των ειδών, που αναφέρονται στο αρθ. 2 της παρούσης και σύμφωνα με τους πάγιους όρους
που αναφέρονται στα επόμενα αναγραφόμενα άρθρα.
Ύστερα από τα ανωτέρω, ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει την προμήθεια των εν
λόγω ειδών, στο δεύτερο συμβαλλόμενο, ο οποίος αναλαμβάνει την προμήθεια, με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες
αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Άρθρο 1
Αντικείμενο Σύμβασης
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια τεχνικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη υπηρεσιακών
λειτουργικών αναγκών του Α.Τ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ και του Τ.Σ.Φ. ΠΡΕΣΠΩΝ, συνολικής αξίας ………………….*……………* €,
συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων ως εμφαίνονται στο αρθ. 2 της παρούσας .
Άρθρο 2
Στοιχεία των προς προμήθεια ειδών
1. Τα είδη της προμήθειας , η ποσότητα και η τιμή, ορίζονται ως κατωτέρω :

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1
ν

……
……

ΤΜΧ

ΑΞΙΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(σε ΕΥΡΩ)

ΣΥΝΟΛΟ

€
€

€€€
€€€
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
(ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ)

€€€

Φ.Π.Α. %

ΑΝΕΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α.

€€€

2. Η τιμή μονάδας των υπό προμήθεια ειδών, περιλαμβάνουν την αξία των ανωτέρω , τα έξοδα μεταφοράς τους , τις υπέρ τρίτων
κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση , για παράδοση αυτών ελεύθερα, με μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή στον προβλεπόμενο από
την παρούσα σύμβαση τόπο .
3. Η τιμή μονάδας , θα παραμείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από
οποιαδήποτε αιτία.

Άρθρο 3
Χρόνος και τόπος παράδοσης των ειδών
1. Τα υπό προμήθεια είδη, θα παραδοθούν στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Α.Τ. Αγίου Γερμανού και Τ.Σ.Φ. Πρεσπών, το
αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης .
2. Μετά τη λήξη της παράτασης, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του παρόχου ως έκπτωτου .
Άρθρο 4
Τεχνικές Προδιαγραφές
Τα προς προμήθεια είδη που αναφέρονται στο αρθ. 2 της παρούσας σύμβασης , θα είναι καινούρια και σύμφωνα με τη σχετική
τεχνική προδιαγραφή, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. …………από ………………προσφορά του προμηθευτή.
Άρθρο 5
Παραλαβή ειδών
1. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, θα γίνει εντός δέκα
(10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης αυτών, από τριμελή επιτροπή που θα συγκροτηθεί με
απόφαση του Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φλώρινας.
2. Κατά την παραλαβή των ειδών θα διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.
3. Ως προς τις λοιπές λεπτομέρειες του χρόνου παραλαβής των ειδών, ισχύουν τα αναφερόμενα στο αρθ. 28 του Π.Δ.
118/2007 .
Άρθρο 6
Τρόπος και χρόνος πληρωμής
1. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας των ειδών στον προμηθευτή, θα γίνει με την υποβολή των οικείων δικαιολογητικών, μετά
την οριστική παραλαβή των ειδών .
2. Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή, θα γίνει με έκδοση επιταγής της Τράπεζας της Ελλάδος, στο όνομα της
εταιρίας, από τον Υπόλογο Διαχειριστή της Σ.Α.Ε. 050/2 του «Ετήσιου Προγράμματος 2011», του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη «Λοιπά Κοινοτικά Προγράμματα - Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων»
3. Η χρηματοδότηση θα γίνει σε ποσοστό 25% από Εθνικούς πόρους και κατά 75% από Κοινοτικούς πόρους , από το Ταμείο
Εξωτερικών Συνόρων .
Άρθρο 7
Κρατήσεις - Φόρος εισοδήματος
Η παρούσα προμήθεια, υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ των Ασφαλιστικών Ταμείων, σε ποσοστό 6,5% (ήτοι Μ.Τ.Σ. 2,72%,
Τ.Π.Α.Σ. 2,72%, Μ.Τ.Π.Υ. 0,96% και Α.Δ.Σ. 0,10%). Επίσης, τον προμηθευτή, βαρύνει το αναλογικό τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 2% επί
των προαναφερθεισών κρατήσεων και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ, ενώ θα παρακρατηθεί, και ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 2198/84 φόρος εισοδήματος, 4% για είδη και 8 % για υπηρεσίες επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, εφόσον αυτή
υπερβαίνει το ποσό των *150,00 *€ .
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Άρθρο 8
Κυρώσεις για εκπρόθεσμη ή πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης
Ως προς τις κυρώσεις για εκπρόθεσμη ή πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και μη συμμόρφωσης σε τυχόν
διατυπωμένες παρατηρήσεις, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 33 και 34 του Π.Δ.118/2007.

΄Αρθρο 9
Ανωτέρα βία
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει εξ’ ολοκλήρου την προμηθεύτρια εταιρεία, η οποία αν δεν κάνει γνωστά με
έγγραφό της στην Υπηρεσία, τα περιστατικά που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία σε ένα 20ήμερο από τότε που συνέβησαν αυτά και λ όγω
των οποίων ακολούθησε η αδυναμία της για ολική ή μερική εκτέλεση της σύμβασης που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί την
ανωτέρα βία και τα νόμιμα δικαιώματά της που προκύπτουν απ’ αυτή.
Ανωτέρα βία δεν θεωρείται η απεργία ή η στάση εργασίας ή η τυχόν επίσχεση εργασίας του προσωπικού για οποιοδήποτε λόγο.

Άρθρο 10
Λοιποί Όροι
Για τους λοιπούς μη κατονομαζόμενους στην παρούσα σύμβαση όρους, ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 8039/1/76-κα’
από 07-06-2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Α.Δ. Φλώρινας και στη σχετική προσφορά του προμηθευτή.

Άρθρο 12
Επίλυση διαφορών – Διατάξεις
Κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια
Ελληνικά Δικαστήρια της έδρας της Υπηρεσίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε νόμιμα από
τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, σε κάθε ένα από τα οποία επικολλήθηκαν τα προβλεπόμενα ένσημα.
Από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης, ένα κατατέθηκε στην Α.Δ. Φλώρινας, ένα θα αποσταλεί στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη / Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων / Τμήμα Ευρωπαϊκού Ταμείου
Εξωτερικών Συνόρων και το άλλο δόθηκε στον προμηθευτή, δια του νομίμου εκπροσώπου του .

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Ο
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Α.Δ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΚΑΙ ΓΙ’ ΑΥΤΟΝ
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ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 8039/1/76-κα’ από 07-06-2013 ΤΗΣ Α.Δ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
1.
Κατάρτιση και υποβολή προσφορών
1.1.
Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελο), σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1 )
αντίγραφο, υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς τα κάτωθι:
α) η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα,
β) ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, ήτοι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ,
γ) ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης ενδιαφέροντος,
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
ε) τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (Προσφέροντος).
1.2.
Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να εμπεριέχονται τρεις (3) επιμέρους, ανεξάρτητοι
σφραγισμένοι φάκελοι, ως κάτωθι:
Α) ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ , ο οποίος θα φέρει και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου (ήτοι,
τον τίτλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό , αριθμό πρωτοκόλλου της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού, τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα - προσφέροντος) θα περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, τα νομιμοποιητικά
στοιχεία συμμετοχής στο Διαγωνισμό και συγκεκριμένα:
i) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/86 (Α΄75) του φυσικού ή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού
προσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφή, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει και
θα δηλώνει αναλυτικά ότι :
1.
Η προσφορά συντάχθηκε, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ: 8039/1/76-κα’ από 07-06-2013 πρόσκλησης ενδιαφέροντος,
της οποίας έλαβαν γνώση και ότι αποδέχονται ανεπιφύλαχτα τους όρους της.
2.
Δεν έχει αποκλεισθεί τελεσίδικα από διαγωνισμό Δημόσιας Υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ και δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, γιατί δεν
εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις, καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου με απόφαση του
Υπουργείου Εμπορίου.
3.
Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.
4.
Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα:
(α) Της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ/τος 60/2007, ήτοι της Συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο
2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της Δωροδοκίας όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Πράξης του
Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της Απάτης, κατά την
έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες,
(β) Του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και
(γ) Της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.
5.
Αναλαμβάνει η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του
Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ως άνω Π.Δ/τος κατά το στάδιο της κατακύρωσης.
6.
Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
ii) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
iii) Εφόσον πρόκειται για υποψήφιο φυσικό πρόσωπο και συμμετέχει με αντιπρόσωπο, το αναγκαίο παραστατικό
εκπροσώπησης, με βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής τους.
Σε περίπτωση που δεν θα υποβληθούν με την προσφορά τα ανωτέρω υπό στοιχ. Αi), Αii) και Αiii) δικαιολογητικά, η
προσφορά θα απορρίπτεται.
Β) ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ , ο οποίος θα φέρει και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου (ήτοι, τον τίτλο
της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό , αριθμό πρωτοκόλλου της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού, τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα - προσφέροντος) και θα περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, χωρίς να αναγράφονται
οι τιμές :
i)
αντίγραφο του «Παραρτήματος Α΄» (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ), στο οποίο θα συμπληρωθούν όλα τα πεδία της στήλης [ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ] και θα υπογραφεί από τον ενδιαφερόμενο προμηθευτή, ώστε να προκύπτει ότι όλα τα υπό προμήθεια είδη θα πληρούν
τις απαιτούμενες από την Υπηρεσίας μας τεχνικές προδιαγραφές.
Γ) ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ , ο οποίος θα φέρει και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου (ήτοι, τον
τίτλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό , αριθμό πρωτοκόλλου της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού, τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα - προσφέροντος), ο οποίος, επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να περιλαμβάνει :
- αντίγραφο του «Παραρτήματος Β΄» [ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ]. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ [€].
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