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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια επτά φωτοτυπικών 
µηχανηµάτων και ενός πολυµηχανήµατος για τις ανάγκες των ∆/νσεων και Υποδ/νσεων 
της ΠΕ Σερρών, της Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης Σερρών, και του ΚΕ.∆.∆.Υ. Σερρών, για 
το έτος 2017, εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 
2017. CPV 30121100-4, Κωδ. NUTS:EL526 

 
 Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών προκειµένου να προχωρήσει στην προµήθεια επτά φωτοτυπικών 
µηχανηµάτων και ενός πολυµηχανήµατος για τις ανάγκες των ∆/νσεων και Υποδ/νσεων της ΠΕ 
Σερρών, της Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης Σερρών, και του ΚΕ.∆.∆.Υ. Σερρών, για το έτος 2017, εις 
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 2017  
 
και έχοντας υπόψη: 
 
1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010). 
2) Τον Οργανισµό Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. (Π.∆.133/2010 ΦΕΚ 226/Α/27- 
12-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3) Το Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας… » (ΦΕΚ 143/Α). 
4) Το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147/Α) όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει, αρ. 118 «Απευθείας ανάθεση». 
5) Την αρ. 30110 385/27-1-2017 Απόφαση (ΦΕΚ Β/390/10-2-2017) του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει». 
6) Το αρ.πρωτ. 335970/1596/10-8-2017 (Α∆ΑΜ:17REQ001907106 2017-09-06) Πρωτογενές Αίτηµα 
του Τµήµατος ∆ιαφάνειας & Υποστήριξης Συστηµάτων ΠΕ Σερρών. 
7) Την µε αρ. 1864/34/03-10-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Κ.Μ µε Α∆Α:6∆Ψ77ΛΛ-
Γ2Φ περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης και της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατόπιν πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προµήθεια επτά φωτοτυπικών µηχανηµάτων και ενός 
πολυµηχανήµατος για τις ανάγκες των ∆/νσεων και Υποδ/νσεων της ΠΕ Σερρών, της Α/θµιας και 
Β/θµιας Εκπ/σης Σερρών, και του ΚΕ.∆.∆.Υ. Σερρών, για το έτος 2017, εις βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 2017. 
8) Την µε αρ. πρωτ. 435244/4375/17-10-2017 (Α∆Α:ΩΡ217ΛΛ-Χ5Φ, Α∆ΑΜ:17REQ002097680) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, που καταχωρήθηκε µε α/α 3024 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωµής της ΠΚΜ. 
9) Την µε αρ. 2108/22-11-2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ΠΚΜ µε Α∆Α:ΨΒΨ97ΛΛ-9ΛΥ 
που αφορά την ανάδειξη µελών επιτροπών αξιολόγησης διαγωνιστικών διαδικασιών της Π.Ε. Σερρών. 
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ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν ανοιχτής 
πρόσκλησης προς τους ενδιαφερόµενους, για την προµήθεια επτά (7) φωτοαντιγραφικών 
δυναµικότητας 30 σελ/λεπτό, συµπεριλαµβανοµένων των αναλωσίµων του (DRUM, 
TONER, DEVELOPER) για τις πρώτες 140.000 σελίδες, προϋπολογισµού 2.820,00€ ανά 
τεµάχιο συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 

Χαρακτηριστικά 

Μέθοδος εκτύπωσης Μονόχρωµη µε Λέιζερ 

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (Α4)[σελ./λεπτό] >=30  

Ανάλυση εκτύπωσης οπτική [dpi] 1200 x 1200 

Ανάλυση Αντιγραφής [dpi] 600 x 600 

Εκτύπωση ∆ιπλής Όψης ΝΑΙ 

Αυτόµατος Τροφοδότης ∆ιπλής Όψεως (DADF) NAI 

Φωτοαντιγραφή/Σάρωση/∆ικτυακή εκτύπωση ΝΑΙ 

Χρόνος Πρώτου Αντιγράφου [δευτ.] <=5.5 

Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (Α3) [σελ./λεπτό] >=15 

Βάρη Χαρτιού του βοηθητικού δίσκου 
τροφοδοσίας (DADF) 

Μονή όψη: 37 έως 128 
γρ./µ.² 
∆ιπλή όψη 50 έως 128 
γρ./µ.² 

Κλίµακα Zoom 25-400% 

Standard Πήγες Τροφοδοσίας  
2 κασέτες >=500φύλλων 
έκαστη 

Βάρη Χαρτιού από συρτάρι [γρ./µ2]  64 έως 90 

Χωρητικότητα χαρτιού από βοηθητικό ∆ίσκο 
Τροφοδοσίας (bypass) 

100 φύλλα Α4  

Μέγιστο Μέγεθος Πρωτοτύπων  Α3 

Τύπος Σύνδεσης  Ethernet 

Συµβατότητα µε TWAIN driver   Ναι 

Προορισµοί Αποστολής Scan to email:  

E-mail Ναι 

I-fax Ναι 

Συνδεσιµότητα   

Συµβατά Λειτουργικά Συστήµατα   
Win 2000,XP, Win 7,  
Server 2003,Vista, Server 
2008 

Θύρα ∆ικτύου  Std Ethernet  

Τροχήλατη Βάση  ΝΑΙ 

Τύπος  10/100BaseTX 
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και ενός πολυµηχανήµατος (φωτοαντιγραφικού, FAX, εκτυπωτή,) για την Υποδ/νση 

Τεχνικών Έργων της ΠΕ Σερρών δυναµικότητας 30 σελ/λεπτό, προϋπολογισµού 

200,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

Χαρακτηριστικά 

Λειτουργίες  Printer-Scanner-Copier-Fax 

Τεχνολογία  Laser 

Τύπος Εκτύπωσης  Monochrome 

Μέγεθος χαρτιού A4 

Φαξ ΝΑΙ 

Εκτύπωση από dos ναι  (ΕΛΟΤ-928) 

Οθόνη  ΝΑΙ  

Ανάλυση εκτύπωσης (DPI) 1200Χ1200 

Ταχύτητα ασπρόµαυρης εκτύπωσης  33ppm 

Ταχύτητα ασπρόµαυρης αντιγραφής  33cpm 

Ανάλυση σάρωσης (DPI) 1200 x 600 (Black), 600 x 600 (Colour) 

Ενσωµατωµένη Μνήµη 256 MB 

Μέγιστη χωρητικότητα µνήµης  256 MB 

Σύνδεση  USB 2.0 / Ethernet 

Αυτόµατη τροφοδοσία χαρτίου  NAI 

Εκτύπωση διπλής όψης NAI 

Μηνιαίος κύκλος εργασίας  50.000 

 
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο πόσο των 19.940,00 €, 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.( 24%), ή 16.080,65 € άνευ Φ.Π.Α., η οποία έχει εγκριθεί 
µε την αρ. 1864/34/03-10-2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. και θα καλυφθεί 
από τις πιστώσεις του Ε.Φ. 721 και Κ.Α.Ε. 1713.α.01, του προϋπολογισµού της Π.Ε. Σερρών και 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης µε αρ. πρωτ 435244/4375/17-10-2017 (Α∆Α:ΩΡ217ΛΛ-Χ5Φ, 
Α∆ΑΜ:17REQ002097680), η οποία καταχωρήθηκε µε α/α 3024 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωµής της ΠΚΜ. 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων και του πολυµηχανήµατος θα 
πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως αυτά αναφέρονται στους 
παραπάνω πίνακες.  

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι προσφορές τοποθετούνται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. 
Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος µε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει τρεις επί 
µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους φακέλους, δηλαδή: 

 

1) «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει:  
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α) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, τελευταίου τριµήνου από την ηµεροµηνία διενέργειας της 
διαδικασίας ανάθεσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα 
παραπτώµατα (όπως, συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά 
εγκλήµατα, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παιδική εργασία), που 
αναφέρονται στο άρθρο 73 παράγραφος 1 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016). Η υποχρέωση 
προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και τα πρόσωπα που είναι µέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και 
Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

αβ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

β) Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης ή πτωχευτικού συµβιβασµού.(Άρθρο 73 παραγρ. 4 περ. β) του παραπάνω νόµου. 

 

γ) Πιστοποιητικό οικείου Επιµελητηρίου. (Άρθρο 75 παράγραφος 2 του παραπάνω νόµου). 

δ) Ασφαλιστική ενηµερότητα. (Άρθρο 73 παράγραφος 2 του παραπάνω νόµου). 
 
ε) Φορολογική ενηµερότητα. (Άρθρο 73 παράγραφος 2 του παραπάνω νόµου). 

 
2) «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», στον οποίο θα εµπεριέχεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599 στην οποία ο προµηθευτής θα δηλώνει ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προµήθεια 
ειδών, όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω, θα καλύπτονται πλήρως και απολύτως. 

 
3) «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονοµικής 
Προσφοράς του Αναδόχου, συµπληρωµένα σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα οικονοµικής 
προσφοράς του Παραρτήµατος Ι. 
 

Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία, θεωρείται ότι µε την κατάθεση των 
προσφορών τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
παρούσας πρόσκλησης. 
 
 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) 

ηµέρες τουλάχιστον, από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.  
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Το κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
βάσει τιµής. 

Η οικονοµική προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει την συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη, 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Με το άνοιγµα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά ο υποφάκελος 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» ο οποίος θα αξιολογηθεί και στην συνέχεια θα ανοιχθεί ο φάκελος 
«Τεχνικές Προδιαγραφές» και θα αξιολογηθεί και αυτός. Οι προσφορές που δεν πληρούν τις 
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τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται. Κάθε Τεχνική προσφορά που θα απορρίπτεται θα πρέπει 
να αιτιολογείται πλήρως. 
Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές θα συνεχίσουν µε το άνοιγµα των «Οικονοµικών προσφορών». 
Κατά το άνοιγµα των Οικονοµικών προσφορών θα καταγραφούν οι οικονοµικές προσφορές. 
Ως τελικός ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων ο οποίος διαθέτει όλα τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά και προσφέρει την χαµηλότερη τιµή 
Κατόπιν των ανωτέρω, ο οριστικός ανάδοχος θα κληθεί για την υπογραφή της σύµβασης. 

 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να υποβάλουν προσφορές µόνο για το σύνολο του 
έργου, εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης. Κάθε ενδιαφερόµενος θα αποστείλει την 
προσφορά του σε ένα κύριο σφραγισµένο φάκελο. 
 
 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ        ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδροµικώς στο γραφείο 217 2ος 
όροφος, Κ.Καραµανλή 36 Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 2321-350360 µέχρι και τις 31-10-2017, ηµέρα 
Τρίτη στις 2:30 µ.µ. 

Προσφορές που θα κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα θεωρούνται 

εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 
Οι προσφορές θα ανοιχτούν δηµόσια στα γραφεία της Υποδ/νσης Οικονοµικού-Ανθρ. Πόρων της 

Π.Ε. Σερρών τις 1-11-2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.µ. παρουσία της Επιτροπής 
αξιολόγησης προσφορών διαδικασιών απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγµάτευσης της Π.Ε. 
Σερρών. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής 
Ενότητας Σερρών www.pkm.gov.gr 
 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 
Η σύµβαση λήγει στις 31-12-2017. Μετά την υπογραφή της σύµβασης θα ακολουθήσει 
τηλεφωνική ή έγγραφη παραγγελία των υλικών και η παράδοσή τους θα πρέπει να ολοκληρωθεί 
σε διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την παραγγελία. Ο προµηθευτής υποχρεούται να 
παραδώσει, τοποθετήσει και θέσει σε λειτουργία τα φωτοτυπικά µηχανήµατα και το 
πολυµηχάνηµα, εντός της πόλης των Σερρών, [Κωδ. NUTS:EL526] ως εξής: 
Ένα φωτοτυπικό στο ΚΕ∆∆Υ Σερρών (ταχ. δ/νση 3ο χλµ.Σερρών-∆ράµας), δύο στην Α/θµια 
και Β/θµια Εκπ/ση (ταχ. δ/νση Κερασούντος 2), δύο, εκ των οποίων το ένα 
πολυµηχάνηµα, στα κτίρια της Αγροτ. Οικονοµίας και Τεχνικών υπηρεσιών (ταχ. 
δ/νση Τέρµα Οµονοίας) και τρία στο κεντρικό κτίριο της Π.Ε Σερρών-∆ιοικητήριο (ταχ. 
δ/νση Κων. Καραµανλή 36-Σέρρες), παρουσία των αρµοδίων επιτροπών παραλαβής. 
 
 
                                                                          Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος  
                                                           Υποδ/νσης Οικ/κού & Ανθρ. Πόρων της Π.Ε. Σερρών 
 
 
 
                                                                               Κοτζάογλου Σωκράτης 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   I 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2017 

A/A ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Προσφερόµεµη 
τιµή µονάδας 

χωρίς ΦΠΑ  

Συνολική. 
∆απάνη 

χωρίς ΦΠΑ 

1 

Φωτοαντιγραφικά δυναµικότητας 
30 σελ/λεπτό, 
συµπεριλαµβανοµένων των 
αναλωσίµων του (DRUM, TONER, 
DEVELOPER) για τις πρώτες 
140.000 σελίδες Τεµάχια 7   

2 

Πολυµηχάνηµα 
(φωτοαντιγραφικό, FAX, 
εκτυπωτής,) δυναµικότητας 30 
σελ/λεπτό Τεµάχια 1   

         ΣΥΝΟΛΟ   

    ΦΠΑ  

    
ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  
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