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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ – ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ενδιαφερόμενους προκειμένου να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για την
«Προμήθεια Αναλωσίμων – Γραφικής Ύλης», σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην
παρούσα Πρόκληση και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στο Παράρτημα Α΄ και
Παράρτημα Β’, στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
τιμή στο σύνολο άνευ ΦΠΑ.

1. Αντικείμενο της Πρόσκλησης
Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η προμήθεια αναλωσίμων – γραφικής ύλης, όπως
περιγράφεται στο Παράρτημα Α’ της παρούσης.
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Το αντικείμενο του έργου κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς ταξινόμησης κατά CPV(s):
30192700-8, 30192000-1, 30192110-5.

2. Προϋπολογισμός Πρόσκλησης
Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται έως του ποσού των έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων
ευρώ (11.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και εννέα χιλιάδων και πεντακοσίων δέκα
έξι ευρώ και δέκα τριών λεπτών (9.516,12€) χωρίς ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον
Τακτικό Προϋπολογισμό του ΙΕΠ Οικονομικού Έτους 2016, βάσει της υπ’ αριθ. 48/08.12.2016
(Α.Π. 9261/09-12-2016 και ΑΔΑ: Ψ7ΛΗΟΞΛΔ-ΦΑ5) Πράξης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. με την οποία
εγκρίθηκε η 11η τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Ι.Ε.Π. του Οικονομικού Έτους 2016, και
της υπ’ αρ. πρωτ. 9266/09.12.2016 (ΑΔΑ: 67ΦΘΟΞΛΔ-ΣΕ9) σχετικής Ανάληψης Υποχρέωσης.

3. Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι ενδιαφερόμενοι διατηρούν ατομική επιχείρηση ή εταιρεία
εμπορίας των υπό προμήθεια ειδών και μπορούν να αναλάβουν την συγκεκριμένη παροχή
προμήθειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.

4. Υποχρεώσεις Αναδόχου
Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα, χωρίς κακοτεχνίες, χωρίς
σημάδια ή χτυπήματα στη συσκευασία. Για τα είδη για τα οποία προβλέπεται ημερομηνία λήξης
(για τα μελάνια) αυτή θα πρέπει να αναγράφεται σε εμφανές σημείο της συσκευασίας, χωρίς
ξέσματα ή διορθώσεις και θα έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών μετά την
ημερομηνία παράδοσης. Επιπλέον στο εξωτερικό μέρος πρέπει να φαίνεται ο τύπος του
μηχανήματος για το οποίο προορίζονται.
Τα μελάνια θα πρέπει να είναι εργοστασιακά, αυθεντικά (γνήσια ή ισοδύναμα) και συμβατά με
τον εκτυπωτή (όχι αναγομωμένα).
Ειδικά για τα μελάνια και τα toner θα πρέπει τα προσφερόμενα αναλώσιμα, εφόσον είναι
συμβατά, να είναι πιστοποιημένα με βάση Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα όπως ISO/IEC
24711:2007, DIN 33870 - 1, DIN 33871 ή άλλα ανώτερα και ο κατασκευαστής να διαθέτει ISO
2001.
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Όλα τα μελάνια θα πρέπει να προσφέρουν εκτύπωση υψηλής ποιότητας χρησιμοποιώντας
μελάνη υψηλής πυκνότητας βάσει χρωστικών, για καθαρή και ακριβή απόδοση χαρακτήρων στα
περισσότερα χαρτιά τύπου Bond/αντιγραφικού, ενώ τα έγχρωμα θα παρέχουν διαυγείς και
ζωντανές έγχρωμες εικόνες σε κάθε εκτύπωση.
Στην περίπτωση που καινούργια συσκευασία μελανιών τοποθετείται σε εκτυπωτή, προ της
αναγραφόμενης ημερομηνίας λήξης, χωρίς να υπάρχει επιτυχής εκτύπωση, η συγκεκριμένη
συσκευασία επιστρέφεται στον Ανάδοχο και αντικαθίσταται από άλλη ίδιου τύπου.
Ο Ανάδοχος ρητά συμφωνεί ότι αν δεν ανταποκριθεί πλήρως και προσηκόντως σε όλες τις
ανωτέρω υποχρεώσεις του, το ΙΕΠ δύναται να αξιώσει αποζημίωση για κάθε θετική ζημία ή και
τυχόν διαφυγόν κέρδος από την τυχόν πλημμέλεια του Αναδόχου. Η αξίωση αποζημίωσης
περιλαμβάνει και τυχόν ζημία προκληθεί στους εκτυπωτές από ελλαττωματικό μελάνι.
Το ΙΕΠ ρητά δηλώνει ότι δεν πρόκειται να παραλάβει την εν λόγω προμήθεια εάν δεν
παραδοθεί από τον Ανάδοχο στο σύνολό της σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης έως και
τις 23.12.2016 και ώρα 13:00 και ο Ανάδοχος ρητά συμφωνεί ότι οφείλει αποζημίωση προς το
ΙΕΠ ισοδύναμη με την οικονομική προσφορά του.

5. Υπογραφή Σύμβασης – Διάρκεια
Η διάρκεια της σχετικής Σύμβασης που θα συναφθεί, άρχεται από την ημερομηνία ανάθεσης και
υπογραφή της (προβλέπεται η υπογραφή σύμβασης στις 20.12.2016 ή 21.12.2016) και η
προμήθεια θα πρέπει να έχει παραδοθεί από τον Ανάδοχο πλήρως και προσηκόντως μέχρι και
την 23/12/2016.

6. Παράδοση - Παραλαβή Προμήθειας
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών, από τον Ανάδοχο θα γίνει στην έδρα της Αναθέτουσας
Αρχής - Ι.Ε.Π., επί της οδού Τσόχα 36, Αμπελόκηποι-115 21, ΑΘΗΝΑ, σε όροφο και χώρο που θα
υποδείξει το ΙΕΠ.
Ο Ανάδοχος καλείται να έχει ολοκληρώσει την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών πλήρως και
προσηκόντως, το αργότερο έως και 23.12.2016 και ώρα 13:00.
Το έργο του Αναδόχου ολοκληρώνεται με την οριστική παραλαβή, του υπό προμήθεια υλικού, με
έκδοση σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του ΙΕΠ, ύστερα από σχετική εισήγηση της αρμόδιας
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του ΙΕΠ.
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7. Πληρωμή Αναδόχου
Η πληρωμή του Αναδόχου, θα εκτελεστεί εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την οριστική
παραλαβή της προμήθειας και την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών από τον Ανάδοχο
που θα πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο έως και 23/12/2016, και όχι αργότερα από εξήντα
(60) ημέρες από την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών.
Στο ποσό της οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου και πληρωμής του περιλαμβάνεται το
σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση
αυτού, όπως ενδεικτικά έξοδα μεταφοράς και μετακίνησης ή και τυχόν ασφάλισης της
προμήθειας.
Κατά την πληρωμή ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες από τον νόμο κρατήσεις.

8. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ
Οι Προσφορές των υποψηφίων αναδόχων θα περιέχουν σωρευτικά επί ποινή αποκλεισμού
πλήρως και προσηκόντως τα ακόλουθα: α) Τεχνική Προσφορά που θα πρέπει να συνταχθεί με τη
συμπλήρωση των Πινάκων του Παραρτήματος Α’ και τo οποίο θα πρέπει να έχουν την
ημερομηνία, την υπογραφή και τη σφραγίδα του νόμιμου εκπρόσωπου, β) Οικονομική Προσφορά
με τη συμπλήρωση του Πίνακα του Παραρτήματος Β’, γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986
όπως περιγράφεται κατωτέρω και δ) Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και
από το οποίο φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι
συναφής με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας.
Τα σχετικά παραρτήματα επισυνάπτονται στην παρούσα Πρόσκληση ως αναπόσπαστο τμήμα της.

Σημειώνεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Παραρτήματος Α’ και η
παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί
οποιοσδήποτε απαιτούμενος όρος του Παραρτήματος Α’, τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική,
ακόμα και αν η θετική της απάντηση θεωρείται φυσικό επακόλουθο των απαντήσεων που έχουν
δοθεί σε άλλους όρους.

Σημειώνεται ότι στο έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται: Ημερομηνία, Υπογραφή & Σφραγίδα και τα Στοιχεία του προσφέροντα:
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Επωνυμία, Έδρα, ΑΦΜ, Νομίμου εκπροσώπου και υπογράφοντος την Οικονομική Προσφορά της
παρούσης, τηλέφωνο Επικοινωνίας και αριθμός τηλεομοιοτυπίας.

Η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του
Υποψηφίου Αναδόχου, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
(α) όλα τα στοιχεία που δηλώνει και υποβάλλει με την παρούσα προσφορά είναι αληθή και
ακριβή,
(β) αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,
γ) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας,
γ) είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων, όσο και των
υποχρεώσεων του εν γένει προς το Δημόσιο τομέα,
δ) δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης,
ε) δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη
ανάλογη κατάσταση,
στ) είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα αποσφράγισης των
προσφορών.
ζ) Η παρούσα Υ.Δ. αφορά την υπ΄ αρ. πρωτ. ……….... (ΑΔΑ: ……………....) Πρόσκληση του ΙΕΠ.

Απαιτείται επίσης βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και από το οποίο
φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με
το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπό
προμήθεια προϊόντων. Τμηματικές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο έως και την Παρασκευή
16.12.2016 και ώρα 12:00, στην έδρα του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, επί της οδού
Αν. Τσόχα 36, Αμπελόκηποι – 115 21, 7ος όροφος - γραφείο Πρωτοκόλλου. Οι προσφορές που θα
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υποβληθούν μετά την ημερομηνία και ώρα που προσδιορίζονται παραπάνω δεν θα γίνονται
δεκτές. Γίνονται δεκτές προσφορές που υποβληθούν μέσω ταχυδρομείου ή courier εφόσον αυτές
θα έχουν κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του ΙΕΠ, έως την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και δεν
λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής. Αποδεικτικό παραλαβής από το ΙΕΠ θεωρείται ο
αριθμός και η ημερομηνία πρωτοκόλλου του ΙΕΠ.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΙΕΠ, τον κ. Ε.
Στυλιάρη καθημερινώς από τις 10:00 έως τις 15:00, Τηλέφωνο: 213 1335 501.

Ο Αντιπρόεδρος του ΙΕΠ

Κ. Παύλος Χαραμής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ
Α/Α

Μοντέλο εκτυπωτή

Είδος αναλωσίμου

Ποσότητα

3.1

Lexmark MS-810/MS-812

Toner (Black)

25

3.2

Lexmark MS-810/MS-813

Imaging Unit

25

3.3

Lexmark C532n/C530dn

Toner (Black)

3

3.4

Lexmark C532n/C530dn

Toner (Magenta)

2

3.5

Lexmark C532n/C530dn

Toner (Yellow)

2

3.6

Lexmark C532n/C530dn

Toner (Cyan)

2

3.7

HP LaserJet 1022

Toner (Black)

2

3.8

HP Laserjet Pro 400MFP/M425dn

15

3.9

Brother MFC-J6920DW

Toner (Black)
Μελάνι (πακέτο cyanmagenta-yellow)

3.10

Brother MFC-J6920DW

Μελάνι (μαύρο)

4

3.11

Xerox Phaser 6600V/DN

Toner (Black)

4

3.12

Xerox Phaser 6600V/DN

Toner (Magenta)

2

3.13

Xerox Phaser 6600V/DN

Toner (Yellow)

2

3.14

Xerox Phaser 6600V/DN

Toner (Cyan)

2

3.15

Epson Aculaser C4200

Toner (Black)

1

3.16

Epson Aculaser C4200

Toner (Magenta)

1

3.17

Epson Aculaser C4200

Toner (Yellow)

1

3.18

Toner (Cyan)

1

3.19

Epson Aculaser C4200
HP LaserJet 1320

Toner (Black)

3

3.20

HP LaserJet 1100

Toner (Black)

3

3.21

HP LaserJet 2420d

Toner (Black)

3

3.22

HP Officejet 6000
Lexmark E352

Μελάνι (Black)

3

Toner (Black)

3

3.23

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
(ΠΟΣΟΤΗΤΑ)

ΓΝΗΣΙΟ / ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ

2

7

ΑΔΑ: ΨΟΗΜΟΞΛΔ-ΠΞ8
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ

Α/Α

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
Ποσότητα

Απαίτηση

4

Είδος
Κουτιά-Κιβώτια Αδρανούς Αρχείου με λαβές και ξεχωριστό
καπάκι διαστάσεων μήκος 48-51 πλάτος 35-38 ύψος 29-32.
Κουτιά-Κιβώτια Αδρανούς Αρχείου με λαβές και ξεχωριστό
καπάκι διαστάσεων μήκος 40-45 πλάτος 35-38 ύψος 29-32.
Ελάσματα συγκράτησης εγγράφων πλαστικά μέ οπές για
κλασέρ (25τεμ.)
διαφάνειες πλαστικοποίησης A4 (πακέτο 100 φύλλων)

5

διαφάνειες πλαστικοποίησης A5 (πακέτο 100 φύλλων)

5

ΝΑΙ

6

μαρκαδόρος για cd - dvd

10

ΝΑΙ

7

μαρκαδόρος λευκού πίνακα (χρώμα μαύρο)

20

ΝΑΙ

8

μαρκαδόρος λευκού πίνακα (χρώμα κόκκινο)

20

ΝΑΙ

9

μαρκαδόρος λευκού πίνακα (χρώμα μπλε)

20

ΝΑΙ

10

Ντοσιέ πρεσπαν λάστιχο

200

ΝΑΙ

11

Θήκες πλαστικές περιοδικών

50

ΝΑΙ

12

Ζελατίνες περφορέ durable

60

ΝΑΙ

13

Αυτοκόλλητες ετικέτες Α4 210Χ297 (πακέτο 25 φύλλα)

2

ΝΑΙ

14

Βάση Σελοτέιπ Βαριά τουλάχιστον 33mm

10

ΝΑΙ

15

ταινίες συσκευασίες 48mm x 60m

100

ΝΑΙ

16

5

ΝΑΙ

17

Μπλοκ με Εξώφυλλο Καρέ A4 (50 φύλλων)
Μηνιαίο Πλάνο έτους 2017 35x50 εκ

4

ΝΑΙ

18

Σετ Χαρτοθήκες Συρόμενες 3 τεμ.

3

ΝΑΙ

19

Τσάντα Χαρτοφύλακας Α4 2023814

40

ΝΑΙ

20

ΧΑΡΤΙ A4 4CC 100gr 500Φ.

ΝΑΙ

21

Χαρτί Α4 80gr 500 Φύλλα

5
50

1
2
3

300

ΝΑΙ

250

ΝΑΙ

100

ΝΑΙ

10

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΑΙ

8

ΑΔΑ: ΨΟΗΜΟΞΛΔ-ΠΞ8
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ – ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Α/Α

Είδος

Τιμή σε Ευρώ
(ΑΝΕΥ ΦΠΑ)

Συνολική Τιμή σε Ευρώ
ΦΠΑ σε Ευρώ

με ΦΠΑ

Προμήθεια
1
Αναλωσίμων - Γραφικής Ύλης
ΣΥΝΟΛΟ

9

