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ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση  για υποβολή προσφοράς για την επιλογή αναδόχου για την   
«Προμήθεια Αναλωσίμων και Υπηρεσίες Συντήρησης των Εκτυπωτών και των 
Φωτοτυπικών Μηχανημάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας καθώς και των 
Ταμείων ΤΕΞΟΙΚ IΙ, ΤΕΠΙΧ Ι και ΤΕΠΙΧ IΙ»   , ανώτατου προϋπολογισμού  € 30.000  (πλέον 
ΦΠΑ). 
 
 

Σας Καλούμε όπως υποβάλλετε : 
 
 Την προσφορά σας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  για τις παρακάτω 
προμήθειες και υπηρεσίες, στο έργο: 
«Προμήθεια Αναλωσίμων και Υπηρεσίες Συντήρησης των Εκτυπωτών και των 
Φωτοτυπικών Μηχανημάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας καθώς και των 
Ταμείων ΤΕΞΟΙΚ IΙ, ΤΕΠΙΧ Ι και ΤΕΠΙΧ IΙ». 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 20.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Προβλέπεται δικαίωμα 
προαίρεσης έως 10.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Η ανώτατη προϋπολογισθείσα δαπάνη για το 
ανωτέρω έργο  ανέρχεται συνολικά στο ποσό των τριάντα χιλιάδων  (30.000) ΕΥΡΩ πλέον 
Φ.Π.Α. 
Ειδικότερα, το αντικείμενο του έργου (βλ. υποχρεωτικούς Πίνακες Τεχνικών Προδιαγραφών 1 και 
2) περιλαμβάνει τη προληπτική συντήρηση (Πίνακας 2), την επανορθωτική αποκατάσταση 
βλαβών, καθώς και την προαγορά υπηρεσιών εκτύπωσης (αναλώσιμων εκτυπωτικών 
μηχανημάτων γραφίτες και μελάνια), ώστε οι εκτυπωτές της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας 
ΑΕ, όπως αυτοί αναφέρονται στον Πίνακα 1 να δύνανται να εκτυπώσουν κατ’ελάχιστον τον 
αριθμό σελίδων που επίσης αναφέρεται στον Πίνακα 1.  
Το όλο έργο θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι την 
εκτύπωση των αναφερόμενων στον Πίνακα 1 σελίδων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hdb.com.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
 
 
 
Αφορά το Υποέργο Εκτυπώσεων - Φωτοτυπιών: 
 
 
 
 

Μηχάνημα 
Αριθμός Α4 Σελίδων. 

ΜΟΝΟ COLOR 

HP 4700 8.000 10.000 
HP 4025 8.000 20.000 
HP 4015 

80.000 0 HP 4015 
HP 4015 
HP 4515 
HP 4350 2.000 0 
HP 4350 12.000 0 
SAMSUNG CLX6260 5.000 5.000 
SAMSUNG CLX6260 
XEROX workcenter 006r01046 10.000 0 
XEROX workcenter 6515dn 5.000 5.000 
LEXMARK x792 7.000 5.000 
KYOCERA km2550 5.000 0 
KYOCERA km2530 5.000 0 
KONICA BizHub C3110 3.000 0 
KONICA BizHub C654 

550.000 55.000 
KONICA BizHub 654 
KONICA BizHub 558 
KONICA BizHub 227  
KONICA BizHub C227 

 700.000 100.000 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 
 
Αφορά το Υποέργο της Συντήρησης: 
 
 
 
Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 
Ο ανάδοχος οφείλει, άνευ οποιουδήποτε 
επιπλέον κόστους, να παραλαμβάνει και να 
παραδίδει τα προς και από επισκευή εκτυπωτικά 
μηχανήματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής 
Τράπεζας (εάν και εφόσον δεν είναι δυνατή η 
επιτόπια επισκευή τους), από και προς την έδρα 
του φορέα επί της οδού Ξενίας 24, μεριμνώντας 
για την απαιτούμενη ασφάλεια τους. 

ΝΑΙ   

Οι υπηρεσίες του εν λόγω έργου θα 
περιλαμβάνουν την προμήθεια του συνόλου των 
απαιτούμενων αναλωσίμων (γραφίτης), ώστε να 
παραχθούν κατ’ ελάχιστο οι σελίδες που 
αναφέρονται στο παραπάνω Πίνακα 1.  

ΝΑΙ   

Τα αναλώσιμα θα παραδίδονται στον χώρο του 
φορέα. Ο φορέας αφού ενημερώνει τον ανάδοχο 
(μέσω email ή οποιοδήποτε άλλου συστήματος 
διαθέτει ο ανάδοχος) για την ανάγκη 
αντικατάστασης ενός αναλώσιμου ο ανάδοχος 
υποχρεούται εντός μιας εργάσιμης μέρας  από 
την ώρα της ενημέρωσης του για την 
αντικατάσταση του. 

ΝΑΙ   

Για τα μηχανήματα KONICA, ο ανάδοχος θα 
παρέχει, εκτός του συνόλου των αναλωσίμων 
που απαιτούνται για να παραχθούν οι 
αναφερόμενες στο Πίνακα 1 σελίδες και το 
σύνολο των απαιτούμενων ανταλλακτικών, άνευ 
οποιουδήποτε επιπλέον κόστους.  

ΝΑΙ   

Στην περίπτωση που θα απαιτηθούν 
ανταλλακτικά για την αποκατάσταση βλαβών 
που προκύπτουν από κακή χρήση. φθορά, 
βλάβη των μηχανημάτων ή ανταλλακτικά (π.χ. 
ενδεικτικά αναφέρουμε ροδάκια, τύμπανο, dram, 
κ.α.) εκτός των αναλωσίμων  το κόστος θα 
εντάσσεται στο ποσό προαίρεσης των 10.000€ 
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σύμφωνα με 
την διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. Το 
πόσο της προαίρεση δύναται να χρησιμοποιηθεί 
και για αύξηση του αριθμού σελίδων 
εκτύπωσης. 

ΝΑΙ   
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Προδιαγραφή Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 
Για την πιστοποίηση της τεχνικής επάρκειάς του, 
ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει βεβαιώσεις 
κατασκευαστών εκτυπωτικών μηχανημάτων 
όπου να δηλώνεται ότι η εταιρεία είναι 
πιστοποιημένος πάροχος τεχνικής υποστήριξης 
εκτυπωτικών μηχανημάτων τουλάχιστον των 
κατασκευαστικών  οίκων KONICA MINOLTA και 
HP. 

ΝΑΙ   

Εντός του κόστους περιλαμβάνεται και το 
σύνολο των εργατοωρών που θα χρειαστούν για 
την αποκατάσταση δυσλειτουργιών, την 
προληπτική συντήρηση και την εξέταση της 
κατάστασης των μηχανημάτων (ανεξαρτήτου 
αριθμού επισκέψεων που θα απαιτηθούν για της 
ανωτέρω υποχρεώσεις) 

ΝΑΙ   

Κόστος ασπρόμαυρης εκτύπωσης στη 
περίπτωση της προαίρεσης (για τον εξοπλισμό 
του Πίνακα 1) 

   

Κόστος έγχρωμης εκτύπωσης στη περίπτωση 
της προαίρεσης (για τον εξοπλισμό του Πίνακα 
1) 

   

 
 
 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 

1. ΑΝΑΛΩΣΗ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ έως δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €): 
Η Eλληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα AE από το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου δύναται να 
αναλώσει ποσό προαίρεσης έως 10.000€: 

i. Για την κάλυψη επιπλέον αναγκών, μη προβλέψιμων αλλά σχετιζομένων άμεσα με την 
παρούσα. 
ii. Για την προμήθεια ανταλλακτικών που απαιτούνται από τυχόν μη ορθή χρήση των 
μηχανημάτων του Πίνακα 1 ή από φθορά/βλάβη.  
iii. Η διαδικασία που θα ακολουθείται είναι η εξής: 

• Κλήση του Αναδόχου για αποκατάσταση της βλάβης από το Τμήμα Μηχανογράφησης & 
Συστημάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ 

• Δωρεάν εξέταση της υφιστάμενης κατάστασης του μηχανήματος και σύνταξη πρότασης 
για τα απαιτούμενα ανταλλακτικά που πρέπει να αντικατασταθούν λόγω φθοράς, βλάβης 
ή κακής χρήσης των μηχανημάτων.  

• Αποστολή για έγκριση με e-mail στο it@etean.com.gr (Τμήμα Μηχανογράφησης & 
Συστημάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ) της πρότασης εργασιών.  

• Αποστολή έγκρισης από το Τμήμα Μηχανογράφησης & Συστημάτων της Ελληνικής 
Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ με κοινοποίηση στο Τμήμα Λογιστηρίου 

• Μετά το πέρας της επισκευής θα παραλαμβάνεται το σχετικό τιμολόγιο από το Τμήμα 
Μηχανογράφησης & Συστημάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ και θα 
εξοφλείται εντός 30 ημερών από το  Τμήμα Λογιστηρίου. 
 
Σημειώνεται ότι το ποσό προαίρεσης έως δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000 €) αποτελεί μέρος 
της συνολικής δαπάνης ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €) για ένα έτος, χωρίς την 
υποχρέωση να αναλωθεί από την πλευρά της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας 
ΑΕ. 
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2. TEXNIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Η τεχνική υποστήριξη των αναφερόμενων στον Πίνακα 1 μηχανημάτων περιλαμβάνει: 

i. Τη συντήρηση και τον καθαρισμό του μηχανήματος, όταν απαιτείται και κατόπιν κλήσης 
από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.  
ii. Την αποκατάσταση κάθε βλάβης, καθώς και την αντικατάσταση (με ανταλλαγή του 
παλαιού που ορίζει ο κατασκευαστής) κάθε ανταλλακτικού από τα αναφερόμενα στον 
παραπάνω Πίνακα 1, εντός 48 ωρών. 
iii. Λοιπά ανταλλακτικά (εκτός των αναφερομένων υπό 2.3 ανωτέρω, ήτοι όσα 
ανταλλακτικά απαιτούνται λόγω μη ορθής χρήσης των μηχανημάτων του Πίνακα 1 ή από 
φθορά/βλάβη), θα προμηθεύονται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ με βάση 
τη διαδικασία που περιγράφεται είτε στο πλαίσιο του Κανονισμού Προμηθειών της, είτε με 
την ανάλωση του ποσού προαίρεσης της αναγράφεται παραπάνω και υποχρεούται ο 
ανάδοχος για τη τοποθέτησή τους χωρίς να κοστολογείται η εργασία του. 
iv. Η εκτέλεση των απαιτουμένων τεχνικών εργασιών θα πραγματοποιείται εντός των 
εργάσιμων ωρών της Εταιρίας (Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30 -16:30) εκτός των 
επισήμων αργιών.  
 
 
 

3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ 
Η Προμήθεια Αναλωσίμων και Υπηρεσίες Συντήρησης των Εκτυπωτών και των 
Φωτοτυπικών Μηχανημάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας καθώς και των 
Ταμείων ΤΕΞΟΙΚ IΙ, ΤΕΠΙΧ Ι και ΤΕΠΙΧ IΙ» θα είναι ετήσιας διάρκειας από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 
 

 
 
Το έργο θα παραδοθεί ως ακολούθως: 

 
 

• Προμήθεια αναλωσίμων ώστε να πραγματοποιηθούν οι αναφερόμενες στο 
Πίνακα 1 της παρούσας πρόσκλησης εκτυπώσεις/φωτοτυπίες. Κατ’ ελάχιστον για 
να γίνει παραλαβή του τμήματος αυτού του έργου θα πρέπει να δοθεί 
τουλάχιστον ένας γραφίτης ανά είδος μηχάνηματος. Η παράδοση των αρχικών 
toner θα γίνει εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Σημειώνεται 
ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να δεσμεύεται για το σύνολο των παραπάνω 
εκτυπώσεων εντός του έτους. Το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 16.000€ 
μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

• Υπηρεσίες συντήρησης και αποκατάστασης δυσλειτουργιών, για ένα (1) 
έτος, του εξοπλισμού εκτυπώσεων του Πίνακα 1 της παρούσας πρόσκλησης. Το 
κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 4.000€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 
και θα πληρωθεί σε τρεις ισόποσες καταβολές στο τέλος κάθε τετραμήνου. 

• Δικαίωμα Προαίρεσης, ώστε να αυξηθούν οι αναφερόμενες εκτυπώσεις στο 
Πίνακα 1 της παρούσας πρόσκλησης ή να αγοραστούν ανταλλακτικά αναλώσιμα 
(Π.χ. drum, fuser, ροδάκια, κ.α.) για των εξοπλισμό του Πίνακα 1 πλην των 
KONICA BizHub (εξαιρείται το C3110). Το κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 
10.000€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και θα ανατίθεται όπως 
περιγράφεται στην παράγραφο «Ανάλωση ποσού προαίρεσης». 
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4. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ δύναται να ζητήσει από τον ανάδοχο να καταθέσει, 
πριν την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης, αόριστης διάρκειας, το ύψος  της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα 
κατατεθεί εντός της τασσόμενης προθεσμίας από τη λήψη της σχετικής ανακοίνωσης 
κατακύρωσης και θα είναι σύμφωνη με υπόδειγμα που θα τεθεί υπόψη του αναδόχου και 
θα επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή του έργου και την εκκαθάριση τυχόν 
απαιτήσεων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ έναντι του αναδόχου.  
 
 

5. ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ  
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος στον Ανάδοχο θα γίνει τμηματικά με την 
παράδοση του τιμολογίου στο λογιστήριο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Κατά την πληρωμή μαζί με το τιμολόγιο θα υποβάλλονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ όλα τα προβλεπόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά 
(φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κλπ).  Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται 
ύστερα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Εκτέλεσης και 
Παραλαβής του έργου, η οποία θα πιστοποιεί την πρόοδο των παρασχεθεισών εργασιών 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 
3 της παρούσας.  
 
 

6. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει εκτελέσει τουλάχιστον ένα (1) έργο παρόμοιο με το υπό 
ανάθεση αντικείμενο, τα τρία (3) προηγούμενα έτη. Στην προσφορά σας θα πρέπει να 
παραθέσετε κατάλογο κυριότερων έργων παροχής αντίστοιχων με το υπό ανάθεση έργο, 
επισυνάπτοντας τα σχετικά πιστοποιητικά βεβαιώσεις καθώς και υπεύθυνη δήλωση της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), όπως ισχύει, με θεώρηση γνησίου 
υπογραφής, στην οποία θα δηλώνετε ότι έχετε τη δυνατότητα να προσφέρετε τις 
υπηρεσίες που περιγράφονται στην παρούσα.  
 

 
Η ανάθεση στον ανάδοχο θα γίνει κατόπιν εγκριτικής απόφασης του ΔΣ του φορέα ύστερα από 
εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 
 
 
 
Υπάρχει δυνατότητα, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης, για τον έλεγχο του ανωτέρω 
εξοπλισμού στην έδρα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας τις εργάσιμες ημέρες έως την 
κατάθεση των προσφορών και ώρες:  

• από 9:00 έως 14:00  
 

 
 
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την προσφορά σας έως την Παρασκευή   12/06/2020  . 
Για περισσότερες πληροφορίες στο s.tampakis@etean.com.gr ή στο τηλ 2107450400 κ. 
Ταμπάκης Ευστάθιος . 
 
                                                       Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων 

 
                                                                  Ταμπάκης Ευστάθιος  
                                                                     Τμήμα προμηθειών  

            Και διαγωνισμών 

mailto:s.tampakis@etean.com.gr

