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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
«Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την
προμήθεια δεκαπέντε (15) νέων πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του ΕΛ.Γ.Α.»
O OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν :
1.1. Του Ν.1790/88 (ΦΕΚ 134/Α/88) «Οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού Ελληνικών
Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις»,
1.2. Του Ν.3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής
δραστηριότητας»,
1.3. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”,
1.4. Του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
1.5. Του άρθρου 64 «Συντελεστές παρακράτησης φόρου» του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013)
«Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και
του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»,
1.6. Του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)»
και άλλες διατάξεις,
1.7. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
1.8. Του Ν.4813/2021 (ΦΕΚ 111/Α΄/02-07-2021) «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2022-2025»,
1.9. Του Ν.4412/2016, (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ,
1.10 Του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση
του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την
υγεία»
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1.11.Του Ν. 4250/2014 (Α'74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.
318/1992 (ΑΊ61) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1»,
1.12. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές»,
1.13. Του Ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
1.14. Του Ν.2121/1993 (Α’25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα»,
1.15. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJL119,
1.16. Του Ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 και άλλες διατάξεις»,
1.17. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
1.18. Του Π.Δ. 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία»,
1.19. Την υπ' αριθμ. 76928/09.07.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Υπουργού Επικρατείας με θέμα: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 3075)
1.20. Του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης του ΕΛ.Γ.Α. (ΦΕΚ 290/Β/13-2-2013),
2. Την αριθμ. πρωτ. 2071/01-02-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, ύψους #37.200,00#
ευρώ (ΑΔΑ: 6ΛΞ146ΨΧΞ5-Β60),
3. Την αριθμ. 11/14-03-2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α. με την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με γραπτές σφραγισμένες
προσφορές και με πρόσκληση υποβολής προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την
προμήθεια δεκαπέντε (15) νέων πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του ΕΛ.Γ.Α.,
προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ χιλιάδων ευρώ
(37.200,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σας γνωρίζει ότι:
1. Ο Οργανισμός πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με πρόσκληση
υποβολής γραπτών σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στην ανάδειξη
προμηθευτή για την προμήθεια δεκαπέντε (15) νέων πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του
ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, που επισυνάπτονται
στην παρούσα πρόσκληση.
Η εκτιμώμενη αξία της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ
(30.000,00€), πλέον του Φ.Π.Α. 24%: επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (7.200,00€), ήτοι τριάντα
επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
2. Εφόσον επιθυμείτε να υποβάλλετε προσφορά, σας ενημερώνουμε ότι οι προσφορές πρέπει
να κατατεθούν υπ’ ευθύνη του ενδιαφερόμενου, στο Τμήμα Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α., αφού
απαραιτήτως πρωτοκολληθούν από το Τμήμα Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης του
ΕΛ.Γ.Α., στην παρακάτω διεύθυνση, μέχρι την 8η Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30
π.μ. (ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού):
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α)
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Μεσογείων 45
Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝΑ
3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύουν.
4. Όλες οι εμπρόθεσμες προσφορές θα εξεταστούν από την Τριμελή Επιτροπή Προμηθειών του
ΕΛ.Γ.Α.
5. Η προσφορά θα πρέπει να έχει ισχύ για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
6. Η επιστολή αυτή αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς και δεν δεσμεύει καθ’
οιονδήποτε τρόπο τον ΕΛ.Γ.Α., ο οποίος θα αναλάβει υποχρέωση έναντι του προμηθευτή, μόνο
με σχετική προς αυτόν επιστολή.
7. Η σύμβαση με την οποία θα υλοποιηθεί η παραπάνω προμήθεια, θα διέπετε από τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει, την
παρούσα πρόσκληση και την προσφορά σας.
8. Επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ», ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Γ’«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»,ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ» και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ», τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
9. Η παρούσα πρόσκληση καθώς και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής δημοσιεύονται στην
ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α. (www.elga.gr), στην ιστοσελίδα http://et.diavgeia.gov.gr και στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων-ΚΗΜΔΗΣ (promitheus.gov.gr)
Εσωτερική Διανομή:
Τριμελή Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

3

ΑΔΑ: 6ΗΧΠ46ΨΧΞ5-4Β3

22PROC011152955 2022-08-29

Ανήκει στην Πρόσκληση 11298/2022
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο πρόσκλησης
Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί η προμήθεια δεκαπέντε (15) νέων
πολυμηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας και των
Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με όσα ορίζονται στην τεχνική
περιγραφή
του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Β΄«ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.
Σημειώνεται ότι όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι και οποιαδήποτε μη
συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.
Το αντικείμενο της προμήθειας κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
Προμηθειών (CPV): 30120000-6 «Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα
όφσετ».
ΑΡΘΡΟ 2ο: Στοιχεία αναθέτουσας αρχής
Αναθέτουσα αρχή είναι ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)
Η διεύθυνση του ΕΛ.Γ.Α. είναι:
Μεσογείων 45
115 26 ΑΘΗΝΑ
ΑΡΘΡΟ 3ο: Προϋπολογισμένη δαπάνη
Η εκτιμώμενη αξία για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ
(30.000,00€), πλέον του Φ.Π.Α. 24%, ήτοι τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00€)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
ΑΡΘΡΟ 4ο: Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη συνολική
προσφερόμενη τιμή πλέον Φ.Π.Α.).
ΑΡΘΡΟ 5ο: Δικαίωμα Συμμετοχής-Λόγοι αποκλεισμού
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ένωση αυτών των προσώπων συμπεριλαμβανομένων των
προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά προμήθεια προϊόντων
ή/και παροχή υπηρεσιών (άρθρο 2 ν. 4412/2016).
(β) Ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων
(άρθρο 19 ν. 4412/2016), που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Στις περιπτώσεις υποβολής
προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
(γ) Κοινοπραξίες
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα,
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται
από τον διαγωνισμό (γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 394/2000, ολομέλεια).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
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Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στις
περιπτώσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 6ο: Τρόπος υποβολής των προσφορών
1. Η προσφορά κάθε υποψήφιου υποβάλλεται εγγράφως, στην Ελληνική γλώσσα και μέσα σε
σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
- Ο παραλήπτης: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) Δ/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Λεωφόρος Μεσογείων 45
Τ.Κ. 115 26 ΑΘΗΝΑ
- Ο αριθμός της πρόσκλησης
- Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών
-Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση του διαγωνιζόμενου, αριθμός τηλεφώνου,
email)
- Η ένδειξη, προσφορά για την προμήθεια δεκαπέντε (15) νέων πολυμηχανημάτων για τις
ανάγκες του ΕΛ.Γ.Α.
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν εγγράφως υπ’ ευθύνη του ενδιαφερόμενου, στο Τμήμα
Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α., αφού απαραιτήτως πρωτοκολληθούν από το Τμήμα Τεχνικής και
Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛ.Γ.Α., στην παραπάνω διεύθυνση, μέχρι την 8η Σεπτεμβρίου,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. (ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού):
2. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος) τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την
προσφορά στοιχεία.
3. Με την προσφορά μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς οι προσφέροντες υποβάλλουν:
α1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,
σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα του παραρτήματος Ε΄ της παρούσας πρόσκλησης.
Διευκρίνηση:
Η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),
τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα
οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και
εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά
περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του
Ν.4412/2016).
α2) Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του
οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν 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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Ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), οφείλει
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης
της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
όπως ορίζεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα
στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
γ) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινής απόρριψης, σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Επίσης η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει:
Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα (κωδικοποιημένο
καταστατικό της εταιρείας, πρόσφατο γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, πρόσφατο Πιστοποιητικό
ΓΕΜΗ περί ισχύουσας εκπροσώπησης).
Η προσφορά να μονογράφεται από τον υποψήφιο προμηθευτή.
Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από
τον προσφέροντα, η δε Τριμελής Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. οφείλει κατά τον έλεγχο να
καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση
της Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής
Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α.
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται ανωτέρω. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά
την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην
Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
Ο ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει, οποτεδήποτε, εγγράφως συμπληρωματικά στοιχεία
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη
πληροφορία κρίνει απαραίτητη.
Διευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε
ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.
Σημειώνεται ότι, από της διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται
υπ’ όψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν τα οικονομικά στοιχεία αόριστα, συνεπάγονται την απόρριψη
της προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 7ο: Χρόνος ισχύος των προσφορών
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημέρες προσμετρούμενες από την
επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν τη
λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.
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ΑΡΘΡΟ 8ο: Αντιπροσφορές – Εναλλακτικές Προσφορές
Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
Η προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή απορρίψεως, για το σύνολο των ζητούμενων ειδών.
ΑΡΘΡΟ 9ο:Τιμές
Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται υποχρεωτικά σε ευρώ.
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να αναγράφουν στην οικονομική τους προσφορά την τιμή μονάδος
(χωρίς ΦΠΑ), τη συνολική τιμή ανά είδος (χωρίς ΦΠΑ), καθώς και την συνολική προσφερόμενη
τιμή (με και χωρίς ΦΠΑ).
Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, εκτός από τον Φ.Π.Α., για παράδοση
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση.
Η Τριμελής Επιτροπή Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους
συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε
προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
1.Κρατήσεις:
Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) 0,07252% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, ήτοι: 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία επιβαρύνεται με
Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20% και
β) 0,06216% υπέρ Α.Ε.Π.Π., ήτοι: 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο
3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%.
Σε περίπτωση που εφαρμοστούν οι διατάξεις του Ν.4912/2022 (Α’ 59), τότε θα επιβάλλεται
κράτηση 0,1% υπέρ της νέας αρχής ΕΑΔΗΣΥ (συγχώνευση της ΕΑΑΔΗΣΥ και της ΑΕΠΠ), με
κατάργηση των ανωτέρω κρατήσεων στις περιπτώσεις α) και β).
Στην καθαρή αξία θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος 4% για την πώληση αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.
4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013). Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
2. Σαφήνεια προσφοράς – αναπροσαρμογή τιμών
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορές που δίνουν τιμές σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
3. Μεταβολή τιμών
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος της
προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς οι
προμηθευτές δε δικαιούνται κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής της, να υποβάλλουν
νέους πίνακες τιμών.
4. Τεκμηρίωση τιμών
Ο ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση του κανονικού των ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε υποψήφιοι προμηθευτές
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
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Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης.
5. Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις
στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 10ο: Απόρριψη προσφορών
Η απόρριψη της προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ΕΛ.Γ.Α., ύστερα
από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται η προσφορά του υποψήφιου
προμηθευτή ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:
1. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή /και αιρέσεις.
2. Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της
αρμόδιας Υπηρεσίας εξομοιώνεται με αντιπροσφορά.
3. Αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα τμήματα της προμήθειας.
4. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά άρθρα της
παρούσας.
5. Δε περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
6. Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή, ή/και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε
σημείο της Τεχνικής Προσφοράς.
7. Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της προμήθειας.
8. Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των ενενήντα (90) ημερών από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
9. Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο.
10. Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας, ουσιώδεις αποκλίσεις
από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
11. Έχει υποβληθεί εκπρόθεσμα.
12. Δεν αφορά στο σύνολο των ζητούμενων υλικών.
13. Η προσφερόμενη τιμή δεν είναι σε ευρώ ή είναι υπό αίρεση ή υπόκειται σε αναπροσαρμογή
ή αναθεώρηση.
ΑΡΘΡΟ 11ο: Χρόνος παράδοσης υλικών
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα πολυμηχανήματα, εγκατεστημένα και θέση σε
πλήρη λειτουργία, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, εντός τριών (3)
μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το
άρθρο 206 του ν. 4412/2016.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, για την
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
νωρίτερα.
ΑΡΘΡΟ 12ο: Τόπος παράδοσης υλικών
Tα 15 πολυμηχανήματα θα παραδοθούν στην Κεντρική Διοίκηση και στα Περιφερειακά
Υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ, ως εξής:
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3 νέα μηχανήματα στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. στην Αθήνα, εκ των
οποίων τα 2 μηχανήματα θα είναι κατηγορίας 1 και το ένα μηχάνημα κατηγορίας 3 δηλ.
σύνολο 3 μηχανήματα,
• 2 νέα μηχανήματα σε καθένα από τα Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α. Θεσσαλονίκης, Λάρισας,
Βέροιας, Ηρακλείου και Πάτρας εκ των οποίων το 1 μηχάνημα θα είναι κατηγορίας 1 και
το άλλο μηχάνημα κατηγορίας 2 δηλ. σύνολο 10 μηχανήματα,
• 1 νέο μηχάνημα κατηγορίας 2 σε καθένα από τα Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α.
Αλεξανδρούπολης και Κοζάνης δηλ. σύνολο 2 μηχανήματα
Ο προμηθευτής υποχρεούται για την αρχική εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία των
μηχανημάτων καθώς και για την εκπαίδευση των χειριστών των μηχανημάτων από
ειδικευμένους τεχνικούς της εταιρίας κατά την εγκατάσταση.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 45, ΑΘΗΝΑ, 11526
Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 68133
ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
ΒΕΡΟΙΑ,59100
ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ & ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ
,ΗΡΑΚΛΕΙΟ,71305
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 104,Ε'
ΠΑΡΟΔΟΣ,ΘΕΣ/ΝΙΚΗ,54627

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΒΕΡΟΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΑΤΡΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2

2

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σ 3
1

1

Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 4,ΚΟΖΑΝΗ,50132
Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ
28,ΛΑΡΙΣΑ,41002
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 88 &
ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΕΞΩ ΑΓΙΑ
ΠΑΤΡΑ,26442

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

Τυχόν μεταφορικά έξοδα βαρύνουν τον προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 13ο: Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας
Υπηρεσίες περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας
Ο υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια
ειδών για ένα (1) έτος από την παραλαβή τους. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η
αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του υπό προμήθεια είδους
προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν
για εργατικά, ανταλλακτικά, έξοδα μετακίνησης, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της
βλάβης εκτός των αναλώσιμων υλικών. Επίσης, περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες η υποχρέωση
του προμηθευτή και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε τακτικά χρονικά διαστήματα, ώστε
τα υπό προμήθεια είδη να είναι σε κατάσταση καλής λειτουργίας και ετοιμότητας.
Ο υποψήφιος προμηθευτής θα υποβάλλει στην προσφορά του πλάνο προσφερόμενων
υπηρεσιών για την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας όπου θα περιγράφει:
• Εργασίες συντήρησης εξοπλισμού
• Τηλεφωνική υποστήριξη
• Άμεση βοήθεια (Help Desk)
• Eπί τόπου (onsite) βοήθεια
• Διάθεση έμπειρου τεχνικού προσωπικού για την αποκατάσταση των
προβλημάτων
• Εξασφάλιση επάρκειας ανταλλακτικών
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Χρόνους απόκρισης βλαβών
Χρόνους αποκατάστασης βλαβών

ΑΡΘΡΟ 14ο: Κατακύρωση - Εγγυήσεις – Σύμβαση
1. Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΕΛ.Γ.Α., ύστερα από πρόταση της Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α. και
ανακοινώνεται με έγγραφη ειδοποίηση στον προμηθευτή.
3. Τον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση.
4. Mε την ανακοίνωση της Ανάθεσης καταρτίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α., η
σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Ο προμηθευτής στον
οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10)
μέρες από την επίδοση του κατακυρωτικού αποτελέσματος να προσέλθει στα γραφεία του
ΕΛ.Γ.Α., για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
Αν παρέλθει η προθεσμία των δέκα (10) ημερών, χωρίς ο προμηθευτής να προσέλθει, ο
ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρυχθεί έκπτωτος,
ο ΕΛ.Γ.Α. μπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση του διαγωνισμού στον επόμενο κατά σειρά
διαγωνιζόμενο με τη χαμηλότερη τιμή ή την επανάληψη του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η
απόφαση λαμβάνεται σε βάρος του εκπτώτου και θα αφορά σε κάθε μέτρο για την
αποκατάσταση κάθε ζημιάς του ΕΛ.Γ.Α.
5. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:
• Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης
• Τα συμβαλλόμενα μέρη
• Τις υπηρεσίες που θα προσφέρει
• Την τιμή
• Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των προϊόντων
• Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
• Τις προβλεπόμενες κυρώσεις
• Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
• Το συμβατικό τίμημα, τον τρόπο και χρόνο πληρωμής.
Το έγγραφο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, η
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή
παραδρομών.
Η τελική σύμβαση έχει συστατικό χαρακτήρα και ο προμηθευτής αποκτά δικαιώματα από την
υπογραφή της και σε κάθε περίπτωση δεν θεμελιώνει κανένα απολύτως δικαίωμα από την
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
6. Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
7. Ο ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον Διαγωνισμό σε κάθε
στάδιο της διαδικασίας.
8. Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι προμηθευτές δεν θα έχουν
δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
9. Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος το αργότερο
ως την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας
καθορίζεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τιμήματος αυτής
χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση
παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
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10. Η εγγύηση θα πρέπει να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄ της παρούσας πρόσκλησης.
11. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της υπογραφής της
σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει μέχρι επιστροφής της στην
Τράπεζα.
12. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική εκτέλεση του
έργου.
13. Σε περίπτωση αθέτησης από τον προμηθευτή οποιουδήποτε όρου της σύμβασης δικαιούται
ο ΕΛ.Γ.Α. με μονομερή δήλωσή του (απόφαση Δ.Σ.) που θα απευθύνεται στον προμηθευτή να
τον κηρύξει έκπτωτο. Σ’ αυτήν την περίπτωση καταπίπτει, λόγω ποινικής ρήτρας ολόκληρο το
ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης υπέρ του ΕΛ.Γ.Α.
14. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω δέκα (10) ημερών χωρίς ο προμηθευτής να έχει
παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης της σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς
άλλη διαδικαστική ενέργεια.
15. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 105 και 135 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ
147/Α/2016).
ΑΡΘΡΟ 15ο:Τρόπος πληρωμής
1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: Το 100% της
συμβατικής αξίας μετά την παράδοση και οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των
ειδών της προμήθειας.
2. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4
του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
3. Κρατήσεις
Τον προμηθευτή βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια των
πολυμηχανημάτων στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) 0,07252% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, ήτοι: 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία επιβαρύνεται με
Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20% και
β) 0,06216% υπέρ Α.Ε.Π.Π., ήτοι: 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο
3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%.
Σε περίπτωση που εφαρμοστούν οι διατάξεις του Ν.4912/2022 (Α’ 59), τότε θα επιβάλλεται
κράτηση 0,1% υπέρ της νέας αρχής ΕΑΔΗΣΥ (συγχώνευση της ΕΑΑΔΗΣΥ και της ΑΕΠΠ), με
κατάργηση των ανωτέρω κρατήσεων στις περιπτώσεις α) και β).
Στην καθαρή αξία θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος 4% για την πώληση αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.
4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013). Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 16ο: Παραλαβή υλικών
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβών του
ΕΛ.Γ.Α. Ο χρόνος παραλαβής ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την
ημερομηνία παράδοσης από τον προμηθευτή και θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα
208 και 221 του Ν.4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 17ο: Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
17.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους
όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
17.2 Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού
συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός
χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
17.3 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016
ΑΡΘΡΟ 18ο: Κυρώσεις – Ποινικές ρήτρες – Εκπτώσεις
Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες
αναγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις
υποχρεώσεις της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση της προμήθειας.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των ειδών της προμήθειας με υπαιτιότητα του
προμηθευτή, ο ΕΛ.Γ.Α κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής
Παραλαβών, θα δύναται να επιβάλει κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/2016.
Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά
του που απορρέει απ’ αυτήν εφόσον δεν παρέδωσε τα είδη μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο
χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 203 του
Ν.4412/2016.
Η επιβολή Ποινικών Ρητρών και κήρυξη εκπτώτου προμηθευτή δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση
ανωτέρας βίας και για τις καθυστερήσεις που δεν ευθύνεται ο προμηθευτής.
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ του ΕΛ.Γ.Α,
ύστερα από γνώμη της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο την παροχή εξηγήσεων κατά τα άρθρα 203 και 74 του Ν.4412/2016, κατάπτωση
ολική ή μερική της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης και προσωρινός ή διαρκής
αποκλεισμός του προμηθευτή από τις προμήθειες του Δημόσιου Τομέα.
Για την απόρριψη συμβατικών υλικών και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του
άρθρου 213 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 19ο: Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221
του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 20ο: Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, οι
όροι της παρούσας πρόσκλησης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
ΑΡΘΡΟ 21ο: Επίλυση διαφορών
Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις
του ν. 4412/2016 και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
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Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση
ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, ο προμηθευτής και ο ΕΛ.Γ.Α. θα καταβάλουν
κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και
των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα,
επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην
οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του
άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο
205 του ν. 4412/2016, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
ΑΡΘΡΟ 22ο: Λοιποί όροι
1.Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προμηθευτή σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και
των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του
ΕΛ.Γ.Α.
2. Προσωπικό
Ο προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας, ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των
υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς που
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος του την αποκατάστασή της.
3. Ανωτέρα βία
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη της βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος
υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που
συνιστούν την ανωτέρω βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
4. Εμπιστευτικότητα
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο προμηθευτής θα
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε
τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την
εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.
Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας,
στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς
παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας.
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες της προσφοράς του ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, υποχρεούνται να υποβάλλει
εντός της προσφοράς σχετική δήλωση, στην οποία θα αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών.
5. Πνευματικά δικαιώματα
Όλα τα αποτελέσματα, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με την προμήθεια,
καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν από τον προμηθευτή, θα
αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, που μπορούν να τα διαχειρίζονται
και να τα εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά
δικαιώματα.
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Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Αναθέτουσας
Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του προμηθευτή,
θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της
Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο προμηθευτής
υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την
ανάκτηση / διαχείρισή τους.
Με την οριστική παραλαβή των προϊόντων τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
μεταβιβάζονται από τον προμηθευτή αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία θα είναι πλέον
η αποκλειστική δικαιούχος και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του
λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην
οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια
του προμηθευτή, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της
σύμβασης.
6. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η Αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως
Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και
για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους
της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του
παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης
έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από
κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί
προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική
ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.
7. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
πρόσκλησης, εκτός αν ρητά αναφέρει στην προσφορά του τα σημεία εκείνα τα οποία δεν
αποδέχεται.
8. Για όσους όρους δεν αναφέρονται ανωτέρω θα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του
Ν.4412/2016.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών τις οποίες πρέπει να πληρούν τα δεκαπέντε (15) νέα
πολυμηχανήματα.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 15 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α1. Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος πίνακα είναι
απαράβατοι επί ποινή αποκλεισμού και πρέπει να τεκμηριώνονται με
αντίστοιχες υποχρεωτικές παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια τα οποία θα
συνυποβάλλονται με την τεχνική προσφορά. Στην περίπτωση που
ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε
τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση θα γίνεται με παραπομπή σε σχετικές
βεβαιώσεις της κατασκευάστριας εταιρίας ή του επίσημου αντιπροσώπου
της κατασκευάστριας στην Ελλάδα.
Α2. Όλα τα προσφερόμενα μηχανήματα θα πρέπει να είναι του ιδίου
κατασκευαστή για να υπάρχει ομοιογένεια στο τρόπο χειρισμού και
χρήσης. Να αναφερθεί η κατασκευάστρια εταιρία.
A3. Τα προσφερόμενα μηχανήματα θα συνοδεύονται από κατάλληλο
λογισμικό προκειμένου:
Α) να παρέχεται δυνατότητα παρακολούθησης των μηχανών ως προς
την κατάσταση τους και τα υπολειπόμενα αναλώσιμα σε κατόψεις χώρου
για ευκολότερη αναγνώριση.
Β) να παρέχεται δυνατότητα παραγωγής αναφορών ανά περίοδο (ημέρα,
εβδομάδα, μήνα) και αποστολής σε email
Γ) να παρέχεται δυνατότητα παραγωγής αναφορών με ανάλυση ανά
τύπο εκτύπωσης, μονόχρωμη / έγχρωμη, μονής / διπλής όψης & ανά
μέγεθος εκτύπωσης Α3/Α4 ανά συσκευή.
Η αναθέτουσα αρχή (ΕΛΓΑ) θα παρέχει την υποδομή (hardware &
operating system) για την εγκατάσταση του προσφερόμενου λογισμικού
παρακολούθησης.
Β1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α6-A3
7 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Ασπρόμαυρο πολυλειτουργικο φωτοαντιγραφικό μηχάνημα A3 (27 ppm)
με τις εξής λειτουργίες: Φωτοαντιγραφικό, Εκτυπωτής , Έγχρωμος
σαρωτής
Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, όχι ανακατασκευασμένο και να έχει
πιστοποίηση CE. Να είναι ψηφιακό, τεχνολογίας laser, το τελευταίο
μοντέλο της σειράς του, με έτος πρώτης παραγωγής μεταγενέστερο ή
ίσο του 2019 και να μην έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του
(Κατάσταση End of Life).
Με την τεχνική προσφορά να υποβληθεί δήλωση του εργοστασίου
κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα, με την
οποία θα βεβαιώνεται το έτος πρώτης κυκλοφορίας του και ότι το
προσφερόμενο μοντέλο κυκλοφορεί στην αγορά.
Ασπρόμαυρη εκτύπωση
Μέγεθος χαρτιού τροφοδοσίας
Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) κασέτα τροφοδοσίας (εκτός του δίσκου
Bypass) χωρητικότητας τουλάχιστον 500 φύλλων.
Δίσκος πλαϊνής τροφοδοσίας Bypass
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≥ 100 φύλλων
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Βάρος χαρτιού
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
Ταχύτητα εκτύπωσης (Α4)
Ανάλυση εκτύπωσης
Γλώσσες εκτύπωσης
Συνδεσιμότητα
Υποστηριζόμενα OS:
Χρόνος προθέρμανσης
Τυπική Κατανάλωση Ενέργειας (TEC)
Μνήμη μηχανήματος
Επεξεργαστής
Έγχρωμη Οθόνη Aφής
Να έχει κύκλο εργασιών (Duty Cycle) τουλάχιστον 60.000 εκτυπώσεων.
Η παραγωγική αυτή ικανότητα να βεβαιώνεται από επίσημα τεχνικά
φυλλάδια του κατασκευαστή.
Χρόνος πρώτου αντιγράφου
Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη αναστροφέα πρωτοτύπων 100
φύλλων για αυτόματη σάρωση και φωτοαντιγραφή διπλής όψης.
Ταχύτητα σάρωσης
Ανάλυση σάρωσης
Μαζί με την τεχνική προσφορά να υποβληθούν οι σχετικές δηλώσεις
συμμόρφωσης/βεβαιώσεις/ττιστοττοιητικά CE & RoHS & Energy Star
Β2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α6-A3
7 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Ασπρόμαυρο πολυλειτουργικο φωτοαντιγραφικό μηχάνημα A3 (30 ppm)
με τις εξής λειτουργίες: Φωτοαντιγραφικό, Εκτυπωτής , Έγχρωμος
σαρωτής
Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, όχι ανακατασκευασμένο και να έχει
πιστοποίηση CE. Να είναι ψηφιακό, τεχνολογίας laser, το τελευταίο
μοντέλο της σειράς του, με έτος πρώτης παραγωγής μεταγενέστερο ή
ίσο του 2021 και να μην έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του
(Κατάσταση End of Life).
Με την τεχνική προσφορά να υποβληθεί δήλωση του εργοστασίου
κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα, με την
οποία θα βεβαιώνεται το έτος πρώτης κυκλοφορίας του και ότι το
προσφερόμενο μοντέλο κυκλοφορεί στην αγορά.
Να συνοδεύεται από εργοστασιακή βάση στήριξης του ίδιου
κατασκευαστή.
Ασπρόμαυρη εκτύπωση
Μέγεθος χαρτιού τροφοδοσίας
Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) κασέτες τροφοδοσίας (εκτός του
δίσκου Bypass) χωρητικότητας τουλάχιστον 550 φύλλων έκαστη.
Δίσκος πλαϊνής τροφοδοσίας Bypass
Βάρος χαρτιού από τις κασέτες και το Bypass
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
Ταχύτητα εκτύπωσης (Α4)
Ανάλυση εκτύπωσης
Γλώσσες εκτύπωσης
Συνδεσιμότητα
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≥ 216 g/m²
ΝΑΙ
≥ 27 ppm
≥ 600x600dpi
Τουλάχιστον PCL5, PCL6,
PostScript 3
Τουλάχιστον Gigabit Ethernet
10/100/1000, USB και Wireless
LAN
Windows, Mac OS, Linux
≤ 27 sec
≤1,309kWh/εβδομάδα
≥ 2GΒ
≥ 800 MHz
≥ 7 ιντσών
ΝΑΙ
≤ 6,5 δευτερόλεπτα
ΝΑΙ
≥ 50 πρωτότυπα το λεπτό
≥ 600dpi
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
A6-Α3 τουλάχιστον
ΝΑΙ
≥ 100 φύλλων
≥ 300 g/m²
ΝΑΙ
≥ 30 ppm
≥1.200x1.200dpi
Τουλάχιστον PCL5, PCL6,
PostScript 3
Τουλάχιστον Gigabit Ethernet
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10/100/1000 και USB
Υποστηριζόμενα OS:
Χρόνος προθέρμανσης
Τυπική Κατανάλωση Ενέργειας (TEC)
Μνήμη μηχανήματος
Σκληρός δίσκος
Επεξεργαστής
Έγχρωμη Οθόνη Aφής
Να έχει κύκλο εργασιών (Duty Cycle) τουλάχιστον 100.000 εκτυπώσεων.
Η παραγωγική αυτή ικανότητα να βεβαιώνεται από επίσημα τεχνικά
φυλλάδια του κατασκευαστή.
Χρόνος πρώτου αντιγράφου
Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη αναστροφέα πρωτοτύπων 100
φύλλων για αυτόματη σάρωση και φωτοαντιγραφή διπλής όψης.
Ταχύτητα σάρωσης
Ανάλυση σάρωσης
Μαζί με την τεχνική προσφορά να υποβληθούν οι σχετικές δηλώσεις
συμμόρφωσης/βεβαιώσεις/ττιστοττοιητικά CE & RoHS & Energy Star
Β3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3
ΕΓΧΡΩΜΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α6-A3
1 ΜΗΧΑΝΗΜΑ
Έγχρωμο πολυλειτουργικο φωτοαντιγραφικό μηχάνημα A3 (20 ppm) με
τις εξής λειτουργίες: Φωτοαντιγραφικό, Εκτυπωτής , Έγχρωμος σαρωτής
Να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, όχι ανακατασκευασμένο και να έχει
πιστοποίηση CE. Να είναι ψηφιακό, τεχνολογίας laser, το τελευταίο
μοντέλο της σειράς του, με έτος πρώτης παραγωγής μεταγενέστερο ή
ίσο του 2019 και να μην έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του
(Κατάσταση End of Life).
Με την τεχνική προσφορά να υποβληθεί δήλωση του εργοστασίου
κατασκευής ή του επίσημου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα, με την
οποία θα βεβαιώνεται το έτος πρώτης κυκλοφορίας του και ότι το
προσφερόμενο μοντέλο κυκλοφορεί στην αγορά.
Να συνοδεύεται από εργοστασιακή βάση στήριξης του ίδιου
κατασκευαστή.
Έγχρωμή εκτύπωση
Μέγεθος χαρτιού τροφοδοσίας
Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) κασέτες τροφοδοσίας (εκτός του
δίσκου Bypass) χωρητικότητας τουλάχιστον 550 φύλλων έκαστη.
Δίσκος πλαϊνής τροφοδοσίας Bypass
Βάρος χαρτιού από τις κασέτες και το Bypass
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
Ταχύτητα εκτύπωσης (Α4)
Ανάλυση εκτύπωσης
Γλώσσες εκτύπωσης
Συνδεσιμότητα
Υποστηριζόμενα OS:
Χρόνος προθέρμανσης
Τυπική Κατανάλωση Ενέργειας (TEC)
Μνήμη μηχανήματος
Σκληρός δίσκος
Επεξεργαστής
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Windows, Mac OS, Linux
≤ 18 sec
≤ 0,35 kWh⁄εβδομάδα
≥ 2GΒ
≥ 320GB
≥ 1,3 GHz
≥ 10 ιντσών
ΝΑΙ
≤ 4,6 δευτερόλεπτα
ΝΑΙ
≥ 80 πρωτότυπα/λεπτό
≥ 600dpi
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
A6-Α3 τουλάχιστον
ΝΑΙ
≥ 100 φύλλων
≥ 300 g/m²
ΝΑΙ
≥ 20 ppm
≥1.200x1.200dpi
Τουλάχιστον PCL5, PCL6,
PostScript 3
Τουλάχιστον Gigabit Ethernet
10/100/1000 και USB
Windows, Mac OS, Linux
≤ 21 sec
≤ 0,24 kWh⁄εβδομάδα
≥ 2GΒ
≥ 320GB
≥ 1,3 GHz
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Έγχρωμη Οθόνη Aφής
Να έχει κύκλο εργασιών (Duty Cycle) τουλάχιστον 40.000 εκτυπώσεων.
Η παραγωγική αυτή ικανότητα να βεβαιώνεται από επίσημα τεχνικά
φυλλάδια του κατασκευαστή.
Ταχύτητα φωτοαντιγραφής
Ανάλυση αντιγραφής
Χρόνος πρώτου αντιγράφου

≥ 10 ιντσών
ΝΑΙ
≥ 20 αντίγραφα Α4 το λεπτό
≥ 600dpi
≤ 6 δευτερόλεπτα
(ασπρόμαυρο) ≤ 8
δευτερόλεπτα (έγχρωμο)

Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη αναστροφέα πρωτοτύπων 100
φύλλων για αυτόματη σάρωση και φωτοαντιγραφή διπλής όψης.
Ταχύτητα σάρωσης
Ανάλυση σάρωσης
Μαζί με την τεχνική προσφορά να υποβληθούν οι σχετικές δηλώσεις
συμμόρφωσης/βεβαιώσεις/ττιστοττοιητικά CE & RoHS & Energy Star
Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΝΑΙ
≥ 80 πρωτότυπα/λεπτό
≥ 1200dpi

Ο Κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει ισχύοντα πιστοποιητικά ISO9001
και ISO14001, τα οποία υποβάλλονται με την τεχνική προσφορά.
Κάθε υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό
διαχείρισης ποιότητας ISO9001:2015 για την πώληση, συντήρηση και
τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων, αναλωσίμων υλικών και
ανταλλακτικών το οποίο θα πρέπει να προσκομιστεί μαζί με την
προσφορά.
Η προσφέρουσα εταιρία θα πρέπει να διαθέτει οργανωμένο τμήμα
τεχνικής εξυπηρέτησης για να μπορεί να καλύπτει το σύνολο της
εγκατεστημένης βάσης, που να αποτελείται από τουλάχιστον 10
τεχνικούς. Προς επιβεβαίωση θα πρέπει να προσκομίζεται σχετική
υπεύθυνη δήλωση.
Δ. ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τα μηχανήματα να καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας για 1
έτος. (Η προσφερόμενη εγγύηση να τεκμηριώνεται με επίσημη δήλωσή
του κατασκευαστή ή του επίσημου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα.)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ημερομηνία: ……-…….- 2022
Ο Προσφέρων/Η Προσφέρουσα ή Ο/Η Νόμιμος/η Εκπρόσωπος

[Υπογραφή – Σφραγίδα]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
2
ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
3

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Προσφερόμενη
Τιμή ανά
μονάδα πλέον
Φ.Π.Α. σε ευρώ

Ποσότητα

ΤΕΜΑΧΙΟ

7

ΤΕΜΑΧΙΟ

7

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

Συνολική
προσφερόμενη
τιμή είδους
πλέον Φ.Π.Α. σε
ευρώ

Συνολική Προσφερόμενη Τιμή πλέον Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. 24%
Συνολική Προσφερόμενη Τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Δηλώνω ότι κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης (συμπληρώνεται ανάλογα) θα τηρώ ή η εταιρεία
που εκπροσωπώ θα τηρεί (στην περίπτωση νομικού προσώπου) τις υποχρεώσεις μου / τις που απορρέουν
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’).
Η προσφορά ισχύει για εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή της.

Ημερομηνία: ……-…….- 2022
Ο Προσφέρων ή Ο/Η Νόμιμος/η Εκπρόσωπος

[Υπογραφή – Σφραγίδα]
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Ανήκει στην Πρόσκληση 11298/2022
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφόρος Μεσογείων 45
Τ.Κ. 11526, Αθήνα
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως,
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ
………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α) …….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β) ……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
γ) ………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο …….………..……
συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ............. Πρόσκλησή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή
σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική
υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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Ανήκει στην Πρόσκληση 11298/2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου (Εmail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι: Ως …………………………………..(4) της εταιρείας/ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία
«…………………………………………….…» και το διακριτικό τίτλο «……………………..…..» που εδρεύει στην ……………………….…., στην οδό
………………., Τ.Κ. ………….. με Α.Φ.Μ.: .……………………., Δ.Ο.Υ.: ……………………….:
Α. αποδέχομαι τους όρους της παρούσας και ότι τα είδη που προσφέρονται έχουν τις ζητούμενες προδιαγραφές, όπως αυτές
περιγράφονται στο Παράρτημα Β’ της παρούσας πρόσκλησης.
Β1. δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 2 παρ. 1
της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1
και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013.
Β2. δεν έχω καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Β3. έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και
επικουρικής).
Γ. αναλαμβάνω την υποχρέωση προσκόμισης των παρακάτω πιστοποιητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων
αποκλεισμού, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης της Υπηρεσίας που
διενεργεί το διαγωνισμό, 1) απόσπασμα ποινικού μητρώου, 2) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, 3) πιστοποιητικό
ασφαλιστικής ενημερότητας (άρθρο 80 παρ.2 του Ν4412/2016),
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● Τα πιστοποιητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του
Ν.4605/2019)

Ημερομηνία:

__________________
Ο Δηλών- Εξουσιοδοτών
(Υπογραφή-ημερομηνία)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος
αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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