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               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

            ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
           
       Ταχ.∆/νση       : Μεραρχίας 36 
       Ταχ. Κώδικας  : 621 10 Σέρρες  
       Πληροφορίες   : Κ.Αγγελίδης
       Τηλέφωνο        : 2321350357 
       Fax                   : 2321350458                                                   

Εmail               :aggelidis@serres.pkm.gov.gr
                                                                                         

        
       Σέρρες,  4  Οκτωβρίου 2016  

      Αρ. Πρωτ. 404910/4647 

                                                                                                                                                                               
                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Προµήθεια
τεσσάρων (4) φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και της ∆/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπ/σης Ν.Σερρών, για το
έτος 2016», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.645,16 Ευρώ, µη
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (CPV:30121200-5)  

          
Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852 του 2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)  
      « Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης �Πρόγραµµα

Καλλικράτης».  
2. Τις διατάξεις  του άρθρου 5 του Ν 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την

αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση» (ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012). 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.∆. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α/27-12-2010) «Οργανισµός της  

Περιφέρειας Kεντρικής  Μακεδονίας». 
4.  Την υπ� αριθ. Γ.Π.Κ.Μ. 461114/2014 (ΦΕΚ 3129/Β/21-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη

Κεντρικής Μακεδονίας «ανάθεση άσκησης τοµέων αρµοδιοτήτων στους εκλεγµένους
Αντιπεριφερειάρχες.  

5. Τις διατάξεις του  Ν.4270/14 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014). 
6. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ

147/Α/8-8-2016). 
7. Την απόφαση αρ.84/8/26-4-2016 (Α∆Α:7ΞΓ07ΛΛ-16Ζ) του Περιφερειακού Συµβουλίου περί

εκτελεστέων έργων και προµηθειών Π.Κ.Μ., έτους 2016. 
8.   Το µε αρ.πρωτ. 383656/4421/20-9-2016 (Α∆ΑΜ:16REQ005108088) πρωτογενές αίτηµα του Τµ. 

Προµηθειών. 
9. Την αρ.1743/38/27-9-2016 (Α∆Α: 6ΛΠΘ7ΛΛ-ΥΟΩ) απόφαση της Οικ.Επιτροπής, περί έγκρισης

διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, του έργου
«Προµήθεια τεσσάρων (4) φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων, για τις ανάγκες των
Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και της ∆/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπ/σης
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Ν.Σερρών, για το έτος 2016», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.645,16 Ευρώ, µη
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

10. Την µε αρ.πρωτ. 401246/4594/30-9-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τµήµατος
Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Σερρών, και α/α
καταχώρησης 510/30-9-2016 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υ.∆.Ε. 
(Α∆Α:Ψ70Ε7ΛΛ-598, Α∆ΑΜ: 16REQ005173029), 

11. Τις ανάγκες των υπηρεσιών  (αιτήµατα των ∆/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών, 

Αγρ.Οικονοµίας & Κτηνιατρικής και ∆/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ν.Σερρών). 

ανακοινώνει ότι πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση του έργου της «Προµήθειας τεσσάρων
(4) φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής
Ενότητας Σερρών και της ∆/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπ/σης Ν.Σερρών, για το έτος 2016», 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.645,16 Ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
(13.200,00 �, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%), µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής, κατόπιν ανοιχτής
πρόσκλησης προς τους ενδιαφερόµενους.  

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω προµήθειας ανέρχεται στο πόσο των 13.200,00 
�, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 1713.α.01, ΕΦ
721 του προϋπολογισµού της Π.Ε. Σερρών. 

                                              ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

         Τα προσφερόµενα υλικά θα πρέπει να τηρούν όλες τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές όπως          
     αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα. Οι τιµές που αναφέρονται δεν συµπεριλαµβάνουν ΦΠΑ. 

Τέσσερα (4) φωτοαντιγραφικά δυναµικότητας 35 σελ/λεπτό, συµπεριλαµβανοµένων των

αναλωσίµων του (DRUM, TONER, DEVELOPER) για τις πρώτες 60.000 σελίδες, προϋπολογισµού

10.645,16 � µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά
Συµµόρφωση
Προσφέροντος

Αναφορά στην οποία
επιβεβαιώνεται η
συµµόρφωση

Μέθοδος
εκτύπωσης

Μονόχρωµη µε Λέιζερ   

Ταχύτητα
εκτύπωσης A4 Α/Μ

>= 35 σελ./λεπτό   

Ανάλυση
εκτύπωσης οπτική
[dpi]

1200 x 1200   

Ανάλυση
Αντιγραφής [dpi] 

600 x 600   

Εκτύπωση ∆ιπλής
Όψης

ΝΑΙ   
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Αυτόµατος
Τροφοδότης
∆ιπλής Όψεως
(DADF) 

NAI   

Χρόνος
εκτύπωσης
πρώτου
αντιγράφου

≤ 4 δευτερόλεπτα   

Αριθµός
συρταριών

2 συρτάρια   

Συνολική
Χωρητικότητα
χαρτιού (Είσοδος) 

≥ 1.000 φύλλα   

Βοηθητικός ∆ίσκος
Τροφοδοσίας
(Bypass) 

≥50 φύλλα   

Βάρη Χαρτιού του
βοηθητικού δίσκου
τροφοδοσίας

70 έως 125 γρ./µ.²   

Τελική
επεξεργασία

Σελιδοποίηση, 
Οµαδοποίηση

  

Υποστηριζόµενοι
τύποι υλικών

Απλό, Ανακυκλωµένο, 
Χρωµατιστό

  

Υποστηριζόµενα
µεγέθη χαρτιού

A5 - A3   

Υποστηριζόµενα
βάρη χαρτιού από
τα συρτάρια
[γρ./µ.²]

70 έως 80 γρ./µ.² 
µονή και διπλή όψη

  

Σάρωση

ΝΑΙ επίπεδη επιφάνεια
σάρωσης και αυτόµατο
τροφοδότη εγγράφων
διπλής όψης (DADF) 

  

Υποστηριζόµενα
µεγέθη σελίδων

A3, A4, A4R   

Ανάλυση σάρωσης Από 100dpi έως 600dpi   

Ταχύτητα
σάρωσης
(εικ./λεπτό στα 600 
dpi ασπρόµαυρα) 

≥45   

Σύνδεση ∆ικτύου
Ethernet 10/100/1000 
Mbps 

  

Πρωτόκολλα
δικτύωσης

TCP/IP, IPv4   

Μνήµη ≥1 GB RAM   
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Μονάδα σκληρού
δίσκου

≥50 GB   

Εργοστασιακή
Βάση µε ρόδες

ΝΑΙ   

∆ωρεάν
Αναλώσιµα για
τις πρώτες 60.000 
σελίδες για
DRUM, TONER, 
DEVELOPER 

ΝΑΙ    

       Οι προσφορές θα πρέπει να ικανοποιούν όλες τις παραπάνω προδιαγραφές επί ποινή
αποκλεισµού.  

       Τα δωρεάν αναλώσιµα που θα προσφερθούν µαζί µε τα φωτοαντιγραφικά υπολογίζονται µε βάση τα
διαστήµατα αλλαγής που προβλέπει ο κατασκευαστής του µηχανήµατος και σε κάθε περίπτωση θα
πρέπει να καλύπτονται οι 60.000 πρώτες σελίδες για κάθε φωτοαντιγραφικό. Για παράδειγµα αν ο
κατασκευαστής προβλέπει αλλαγή στο Developer στις 50.000 σελίδες, αλλαγή στο DRUM στις 45.000 
σελίδες και διάρκεια του toner 10.000 σελίδες τότε για να καλυφθεί η απαίτηση θα πρέπει να
προσφερθούν, επιπλέον αυτών που είναι ήδη τοποθετηµένα στο φωτοτυπικό, 1 Developer, 1 DRUM και
5 toner, εάν η διάρκεια του toner που συνοδεύει το µηχάνηµα είναι 10.000 σελίδες. 

                                                       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 τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, 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, 

ββ) 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 παράγραφος 4 περ. β) του παραπάνω
νόµου).  
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γ) Πιστοποιητικό οικείου Επιµελητηρίου

δ) Ασφαλιστική και Φορολογική Ενηµερότητα. 

2) «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», στον οποίο θα εµπεριέχεται ο ανωτέρω πίνακας τεχνικών
προδιαγραφών, όπου θα φαίνεται η συµφωνία των προσφεροµένων ειδών µε τις τεχνικές
απαιτήσεις. 
  

3) «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονοµικής
Προσφοράς του Αναδόχου. 

Ο συµµετέχων στη διαδικασία θεωρείται ότι µε την κατάθεση της προσφοράς του
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

                                                       
                                                            ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

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 της οικονοµικής προσφοράς είναι η πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη, βάσει της 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, στην συνέχεια θα ανοιχθεί ο φάκελος
«Τεχνικές Προδιαγραφές», ο οποίος θα αξιολογηθεί. Οι προσφορές για είδη τα οποία δεν πληρούν
τις τεχνικές προδιαγραφές, θα απορρίπτονται ως προς αυτά τα είδη. 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 αυτός που υποβάλλει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά, βάσει τιµής. 

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ  ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να υποβάλουν προσφορές για το σύνολο του έργου, εντός
της προϋπολογισθείσας δαπάνης. ∆εν είναι δυνατή η προσφορά για µέρος της ποσότητας
ορισµένου υλικού. Κάθε ενδιαφερόµενος θα αποστείλει την προσφορά του σε ένα
κύριο σφραγισµένο φάκελο. 
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ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να στέλνονται ταχυδροµικώς στα
γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών, Μεραρχίας 36, 2ος όροφος, Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 
2321350357, µέχρι και την Πέµπτη 13 Οκτωβρίου 2016 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 ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της
Π.Ε. Σερρών την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 08:30 π.µ. ενώπιον της αρµόδιας
Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών. 

      
       

ΕΚΤΕΛΕΣΗ     ΤΗΣ    ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνουν µετά από τηλεφωνική συνεννόηση µε την υπηρεσία
εντός έξι (6) ηµερών και εξ ολοκλήρου, στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και
της ∆/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 

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

                                                                                               Ο Αντιπεριφερειάρχης  
                                                                                                         Π.Ε. Σερρών
                                                                                                        
  
                                                                                                 Ιωάννης  Μωϋσιάδης
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