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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Κέρκυρα, 13.11.2018
Αρ. πρωτ.: 4194

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
E-mail

: Ιόνιος Ακαδημία,
: 49100, Κέρκυρα,
: Ε. Μαντζούκη
: 26610-87119
: 26610-87640
: manjouki@ionio.gr

ΠΡΟΣ:

1. UTEC, Χριστόδουλος
Σ.Λαβράνος, sales@utec.gr
2. Παγκράτης Σ.Θεόδωρος & Σία
ΟΕ th-pagra@otenet.gr
3. 123refillplus, Πιθαμίτσης
Α.Ιωάννης info@123refillplus.gr
4. ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Α. Πληροφοριακά στοιχεία
Αναθέτουσα Αρχή:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Τίτλος Προμήθειας:

Προμήθεια μελανιών για εκτυπωτές, φαξ,
πολυμηχάνηματα

CPV:

30125110-5, «Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές
τηλεμοιοτυπίας».

Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:

Τακτικός Προϋπολογισμός Ιονίου Πανεπιστημίου
έτους 2018.

Κριτήριο επιλογής του αναδόχου-προμηθευτή
(=κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης):

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των
προσφορών:
Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018 , και ώρα 12:00μ.μ.
(Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να
κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να
περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το
αργότερο μέχρι):
Τόπος Κατάθεσης προσφορών:
Κατάθεση της οικονομικής προσφοράς σε
ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση:
is_support@ionio.gr

Β1. Αντικείμενο Προμήθειας
Σύντομη περιγραφή: Αφορά στην προμήθεια μελανιών εκτυπωτών, τηλεομοιότυπων (fax)
και πολυμηχανημάτων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Κεντρικής Διοίκησης
του Ιονίου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.

Β2. Τεχνικές προδιαγραφές –Ειδικές Υποχρεώσεις Προμηθευτή.
1.

Τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.

2.

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι γνήσια αντιπροσωπείας – αυθεντικά
προϊόντα των κατασκευαστριών εταιρειών των μηχανημάτων (original) ή ισοδύναμα
(συμβατά).

3.

Να είναι καινούρια, αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση.

4.

Να μην είναι αναγομωμένα (refilled) και ανακατασκευασμένα.

5.

Τα προσφερόμενα είδη θα παραδίδονται συσκευασμένα αεροστεγώς και υποχρεωτικά
στην εξωτερική συσκευασία του προϊόντος θα πρέπει να αναγράφεται:
α) Η συμβατότητα τύπου μοντέλου / ο τύπος του μηχανήματος για το οποίο
προορίζονται.
β) Η ημερομηνία λήξης ή εναλλακτικά, η ημερομηνία κατασκευής. Τα προσφερόμενα
είδη θα έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά την παράδοση.

6.

Σε περίπτωση που προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε μηχάνημα του φορέα από τη
χρήση ισοδύναμων μελανιών, γεγονός που θα πιστοποιηθεί από την κατασκευάστρια
εταιρεία, είτε εξειδικευμένο φορέα συντήρησης των μηχανημάτων, ο προμηθευτής θα
αναλάβει την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης ή την αποζημίωση της χρέωσης του
επισκευαστή. Εφόσον αυτή δεν καταστεί δυνατή, ο προμηθευτής υποχρεούται να
αναλάβει την αντικατάσταση του μηχανήματος με άλλο μηχάνημα ισοδύναμων
δυνατοτήτων.

7.

Εφόσον κάποιο από τα προσφερόμενα είδη αποδειχτεί ελαττωματικό, θα
αντικατασταθεί άμεσα με νέο αρίστης ποιότητας. Η εγγύηση καλής λειτουργίας θα
αφορά χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία εκτέλεσης της προμήθειας.

8.

Να προσφερθεί ο κωδικός μελανιού με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα (αρ.σελίδων).

9.

Σε περίπτωση που κατόπιν της συνολικής προμήθειας από τον φορέα καταργηθεί η
χρήση ενός ή περισσοτέρων μηχανημάτων από τη λίστα του Παραρτήματος Ι, ο
ανάδοχος δεσμεύεται να προβεί, εφόσον ζητηθεί, σε αντικατάσταση των αντιστοίχων
ειδών που προμηθεύτηκαν από αντίστοιχα άλλων μηχανημάτων που είναι σε χρήση
(εντός αξίας ) κατά τις τρέχουσες ανάγκες και για χρονικό διάστημα ενός έτους από την
ημερομηνία εκτέλεσης της προμήθειας.

Οι παραπάνω όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι επί ποινή αποκλεισμού.

Γ. Όροι της Έρευνας Αγοράς
1.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών.

2.

Οι προσφορές θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Με εξαίρεση τα τυχόν συνημμένα έντυπα, σχέδια και
λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι και στην Αγγλική γλώσσα.

3.

Επιπλέον η προσφορά θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει σφραγίδα της εταιρείας και
υπογραφή.

4.

Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε Ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο
νόμισμα εκτός από το ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5.

Εναλλακτικές

Προσφορές

δεν

επιτρέπονται.

Σε

περίπτωση

υποβολής

τους

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.

7.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για
εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας
καταθεσης των προσφορών.

8.

Προσφορές που θα υποβληθούν ή περιέλθουν στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε
τρόπο εκπρόθεσμα, δε λαμβάνονται υπόψη.

9.

Η ανάθεση θα γίνει με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης
προσφοράς βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), δηλ. στον υποψήφιο που θα
προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή και το προσφερόμενο είδος θα καλύπτει τους όρους
της πρόσκλησης. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτιμήσεως ή είναι υπό
αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

10. Προσφορά η οποία δεν περιλαμβάνει όλα τα είδη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
11. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται με την συμπλήρωση του συνημμένου πίνακα
της παρούσας πρόσκλησης τον οποίο ο ενδιαφερόμενος οφείλει να συμπληρώσει και
να υποβάλει.
12. Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και
την επανάληψη της με τροποποίηση ή μη των όρων. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν
καμία οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.
13. H ανάθεση της προμήθειας μπορεί να γίνει για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη
ποσότητα έως 30% της ζητούμενης ποσότητας ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση και
υπό την προϋπόθεση επάρκειας της προϋπολογισθείσας δαπάνης.
14. Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την Διεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων
του Ιονίου Πανεπιστημίου.
15. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει συνολικά από τον ανάδοχο εντός
ΤΡΙΩΝ (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας.

16. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαραίνουν τον ανάδοχο, ο δε ΦΠΑ θα επιβαρύνει Το
Δημόσιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
17. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων
δικαιολογητικών (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα).
18. Η κατάθεση των οικονομικών προσφορών θα πρέπει να γίνει στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: is_support@ionio.gr. Στοιχεία επικοινωνίας: Ε. Μαντζούκη, τηλ. 26610
87119.

Με τιμή,
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Πληροφορικής
και Δικτύων
Μαρία Λάμπουρα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ημερομηνία, ……………………….

Στοιχεία του υποψήφιου προμηθευτή :
Επωνυμία:……………………………………………………..
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.:………………………………………………
Διεύθυνση:…………………………………………………….
Αριθμός τηλεφώνου:………………….…………………..
e-mail:…………………………………………………………

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ
ΕΚΤΥΠΩΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ /
ΜΕΓ.ΑΡ.
ΣΕΛΙΔΩΝ

1

HP Color Laserjet
M451 (black)

2

ΕΙΔΟΣ

ΤΕΜΑΧΙ
Α

CE410Χ /305X
(4.000pages)

ΣΥΜΒΑΤΟ

3

HP Color Laserjet
M451 (cyan)

305A
(2.600pages)

ΣΥΜΒΑΤΟ

2

3

HP Color Laserjet
M451 (magenta)

305A
(2.600pages)

ΣΥΜΒΑΤΟ

2

4

HP Color Laserjet
M451 (yellow)

305A
(2.600pages)

ΣΥΜΒΑΤΟ

2

5

HP Color Laserjet
M552 (black)

508X
(12.500pages)

ΣΥΜΒΑΤΟ

3

6

HP Color Laserjet
M552 (cyan)

508X
(9.500pages)

ΣΥΜΒΑΤΟ

3

7

HP Color Laserjet
M552 (magenta)

508X
(9.500pages)

ΣΥΜΒΑΤΟ

3

8

HP Color Laserjet
M552 (yellow)

508X
(9.500pages)

ΣΥΜΒΑΤΟ

3

9

HP Color Laserjet Pro
M452 (black)

CF410X /410X
(6.500pages)

ΣΥΜΒΑΤΟ

4

10

HP Color Laserjet Pro
M452 (cyan)

CF411X
(5.000pages)

ΣΥΜΒΑΤΟ

4

11

HP Color Laserjet Pro
M452 (magenta)

CF413X
(5.000pages)

ΣΥΜΒΑΤΟ

4

12

HP Color Laserjet Pro
M452 (yellow)

CF412X(5.000
pages)

ΣΥΜΒΑΤΟ

4

13

HP Laserjet P1102

CE285A
(1.600pages)

ΣΥΜΒΑΤΟ

5

14

HP Laserjet Pro
M201

CF283X, 83X
(2.200pages)

ΣΥΜΒΑΤΟ

13

15

HP Laserjet Pro
M203

CF230X / 30X
(3.500pages)

ΣΥΜΒΑΤΟ

10

Α/Α

ΜΕΓΙΣΤΟΣ
ΑΡ.
ΣΕΛΙΔΩΝ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ
ΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΤΙΜΗ
ΦΠΑ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕ ΦΠΑ

16

Lexmark E260

260A11E
(3.500pages)

ΣΥΜΒΑΤΟ

2

17

Lexmark MS415dn

50F1X00
(10.000pages)

ΣΥΜΒΑΤΟ

4

18

Xerox Phaser 3260

106R02777
(3.000pages)

ΣΥΜΒΑΤΟ

3

19

Xerox Phaser 6360
imaging unit

108R00645

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ

2

20

Xerox Phaser 6360
cyan

106R01218
(12.000pages)

ΣΥΜΒΑΤΟ

1

21

Xerox Phaser 6360
transfer roller

108R00646

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ

2

22

Xerox Phaser 6360
yellow

106R01220
(12.000pages)

ΣΥΜΒΑΤΟ

1

23

FAX - Philips Magic 5
eco

PFA 351

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ

4

24

FAX - Ricoh 1195L

431147
(2.600pages)

ΣΥΜΒΑΤΟ

2

25

FAX - Χerox office
f8190

XEROX LC811

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ

1

26

FAX - Xerox office
lf8145

XEROX LC811

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ

1

27

MF - Canon isensys
MF6680 dn

2617B002
(720)

ΣΥΜΒΑΤΟ

3

28

MF - Ricoh Aficio
MP2501

841769/2501E
(9.000pages)

ΣΥΜΒΑΤΟ

2

29

MF - Samsung SF 760P

101S

ΣΥΜΒΑΤΟ

4

Βεβαίωση:
1. Η προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από τ ην επόμενη
υποβολής της.
2. Αποδέχομαι όλους τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές για τα προς
προμήθεια είδη.
3. Η παράδοση των ειδών θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου συνολικά.
Υπογραφή / Σφραγίδα

