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Προκηρύσσουµε 
 
Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και 
ολοκληρωµένης κάλυψης για τα φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα γραφείου µάρκας 
Sharp της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 
 
 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 20 Οκτωβρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30 
π.µ. στην αίθουσα Σεµιναρίων, στον 2ο όροφο του κτιρίου Ε, Σχολής ΕΜΦΕ, 
Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου, ενώπιον αρµόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί για 
τη ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµών της Σχολής µε απόφαση του Πρύτανη του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου.  
  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Η ενδεικτική προϋπολογιζόµενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων 
ευρώ (3.000€) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.A 23%, η οποία αφορά σε υπηρεσίες 
και αναλώσιµα για τη συντήρηση των µηχανηµάτων και  η αποπληρωµή της 
υπηρεσίας θα γίνεται µετά το τέλος κάθε τριµήνου. 
 
1.1 ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Η συντήρηση-ολοκληρωµένη κάλυψη περιλαµβάνει την παροχή υπηρεσιών 
προληπτικής και κατασταλτικής συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και επίλυσης 
προβληµάτων και πλήρους κάλυψης σε ανταλλακτικά, γραφίτη, συρραπτικά και 
λοιπά αναλώσιµα πλην χαρτιού. 
 
1.2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ– ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ  
Η σύµβαση που θα προκύψει θα έχει διάρκεια έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της. Η παροχή των υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και 
ολοκληρωµένης κάλυψης, καθώς και η προµήθεια των αναλωσίµων θα γίνεται µε 
ευθύνη, φροντίδα και δαπάνες του αναδόχου, στους χώρους και κτίρια της Σχολής 
Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών ΕΜΠ, τα οποία βρίσκονται 
στην Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου. Τεχνική υποστήριξη µπορεί να παρέχεται και 
τηλεφωνικά, εάν αυτό είναι εφικτό.  
 
1.3 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Για τη συµµετοχή του υποψηφίου αναδόχου στο διαγωνισµό απαιτούνται:  
1. Υπεύθυνη δήλωση ότι: 



α) δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή σε διαγωνισµό ∆ηµοσίου 
β) δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση σε αδίκηµα 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας 
γ) δεν τελεί σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή υπό κοινή ή 
ειδική εκκαθάριση 
δ) δεν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί στην λειτουργία της εταιρείας 
ε) ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης, για οποιαδήποτε 
απόφαση της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών 
Επιστηµών ΕΜΠ, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισµού ή 
της υπαναχώρησής της ή της κρίσης της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης.  

2. Βεβαίωση εκπροσώπησης, εφ’ όσον ο ανάδοχος συµµετέχει στο διαγωνισµό µε 
εκπρόσωπο.  
 
1.4 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται από το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας ή 
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως έως και την ηµεροµηνία και ώρα 
διεξαγωγής του διαγωνισµού. Στην περίπτωση νοµικών προσώπων, η υποβολή της 
προσφοράς θα πρέπει να έχει εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο του συµµετέχοντος 
νοµικού προσώπου. Οι υποψήφιοι µπορούν εναλλακτικά να αποστέλλουν τις 
προσφορές τους µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη της ηµεροµηνίας διενέργειας 
του διαγωνισµού και ώρα 12.00 µµ. στη Γραµµατεία της Σχολής Εφαρµοσµένων 
Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών ΕΜΠ 1ος όροφος Νέου κτηρίου ΣΕΜΦΕ, 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Ηρώων Πολυτεχνείου 7, µε την ένδειξη: Για τον 
πρόχειρο διαγωνισµό «για τη συντήρηση των φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων της Σχολής 
ΕΜΦΕ».. 
Αρµόδιος υπάλληλος για την παραλαβή των προσφορών και για πληροφορίες σχετικά 
µε την προκήρυξη είναι η κα Τσαµασφύρου Ιωάννα (τηλ. 210 7724061) φαξ 
(2107721685) email:semfe@central.ntua.gr.  
Προσφορά που υποβλήθηκε µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε 
ταχυδροµήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα 
λαµβάνεται υπόψη, και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόµενο.  
 Προσφορές που θα αποσταλούν µε φαξ θα τεθούν εκτός διαγωνισµού.  
 
 
 
2.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο δακτυλογραφηµένες, µε 
αντίγραφο, (δηλ. εις διπλούν), υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Η αποσφράγιση 
των προσφορών θα γίνει ενώπιον της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του 
διαγωνισµού.  
Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
� Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.  
� Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό.  
� Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
� Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.  
Την ένδειξη: Για τον πρόχειρο διαγωνισµό «για τη συντήρηση των 
φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων της Σχολής ΕΜΦΕ».. 

 
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. 
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να 



είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια 
επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού, κατά τον έλεγχο, 
µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά 
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά 
την κρίση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης.  
 
α) ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής, όπως αυτά αναφέρονται στο Κεφάλαιο 1.3, 
τοποθετούνται µέσα στον κυρίως φάκελο. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής δεν είναι 
απαραίτητο να υποβληθούν εις διπλούν. 
 
β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Στην τεχνική του προσφορά ο υποψήφιος θα πρέπει να περιγράφει τις υπηρεσίες 
συντήρησης τις οποίες προσφέρει στη Σχολή και ότι αυτές θα περιλαµβάνουν τη 
συντήρηση, υποστήριξη και όλα τα αναλώσιµα πλην χαρτιού.  
Στην Τεχνική προσφορά θα πρεπει να συµπεριληφθούν και τα εξής : 
1. Κατάλογος πελατών και συναφών έργων που έχει αναλάβει η επιχείρηση. 
2. Οικονοµική επιφάνεια της επιχείρησης (αντίγραφο ισολογισµού του τελευταίου 
έτους). 
 
γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Στο συγκεκριµένο φάκελο τοποθετείται η οικονοµική προσφορά για τη συντήρηση 
των µηχανηµάτων. Στις οικονοµικές προσφορές για τη συντήρηση οι υποψήφιοι 
Ανάδοχοι υποχρεούνται να δώσουν τιµή χρέωσης ανά εκτύπωση (ανά σελίδα), 
συµπεριλαµβανόµενης της συντήρησης, υποστήριξης και όλων των αναλωσίµων (και 
µελάνια-τόνερ) πλην χαρτιού.  
Επίσης στην οικονοµική του προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 
αναφέρει το χρόνο ισχύος της προσφοράς του, που θα πρέπει να είναι σύµφωνος µε 
όσα αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη. Σε περίπτωση που η προσφορά του 
υποψηφίου αναδόχου έχει χρονική διάρκεια µικρότερη της ζητούµενης από την 
προκήρυξη, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι τιµές των προσφερόµενων 
ειδών, θα πρέπει να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ (€). Στις τιµές χωρίς Φ.Π.Α. θα 
περιλαµβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση.  
Oι προσφορές κατά φύλλο θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα του υποψηφίου αναδόχου 
και την υπογραφή του νόµιµου εκπροσώπου του.  
 
2.2 ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η διάρκεια ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 ηµερολογιακές 
ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Οι τιµές των προσφορών 
δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Προσφορά που 
ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των 100 ηµερών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 
2.3 ΤΙΜΕΣ  
Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ. Στην οικονοµική προσφορά θα 
πρέπει να αναφέρεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το κάθε 
είδος. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, 
η προσφορά απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. 
 



3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
Η αξιολόγηση της χαµηλότερης προσφοράς θα πραγµατοποιηθεί βρίσκοντας το 
άθροισµα της τιµής χρέωσης κάθε µηχανήµατος για τη συντήρηση ανά εκτύπωση επί 
του αριθµού του εκτιµώµενου µεγέθους εκτύπωσης για το συγκεκριµένο µηχάνηµα 
(Παράρτηµα Α). Ο υποψήφιος του οποίου η προσφορά του παρουσιάζει τη 
χαµηλότερη συγκριτική τιµή θα ανακηρυχθεί ανάδοχος του διαγωνισµού.  
Από τη σύµβαση που θα προκύψει, η Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και 
Φυσικών Επιστηµών θα δύναται να εκτυπώνει αντίγραφα, στις τιµές κατακύρωσης, 
µέχρις εξάντλησης και µη υπέρβασης του προϋπολογιζόµενου ποσού. Στο τίµηµα 
αυτό περιλαµβάνεται η πλήρης κάλυψη των φωτοαντιγραφικών µηχανών από 
πλευράς συντήρησης και αναλωσίµων, πλην χαρτιού. Σε περίπτωση ακυρώσεως του 
∆ιαγωνισµού οι συµµετέχοντες σε αυτόν δε θα έχουν το δικαίωµα αποζηµιώσεως για 
οποιονδήποτε λόγο. 
Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται η προµήθεια, είναι υποχρεωµένος να 
προσέλθει για να υπογράψει τη σύµβαση του έργου εντός εύλογου χρονικού 
διαστήµατος από την ηµεροµηνία που θα του κοινοποιηθεί η ανακοίνωση της 
κατακύρωσης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για να υπογράψει τη 
σύµβαση στην οριζόµενη προθεσµία, το Πανεπιστήµιο έχει το δικαίωµα να 
απευθυνθεί στον επόµενο στην κατάταξη µειοδότη.  
 
 
 

 Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  

  

 

 

 

 (Κ. ΦΑΡΑΚΟΣ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
 S/N ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΜΕΑΣ ΤΙΜΗ/ 

ΣΕΛΙ∆Α 
ΣΕΛΙ∆ΕΣ/ 
ΕΤΟΣ 

ΕΥΡΩ 

1 08005411 MX-5001N  AKE∆  80.000  
   Έγχρωµες 

φωτοτυπιες 
 20.000  

2 95004734 MX-M620U ΦΥΣΙΚΗ  100.000  
3 05002871 MX-M700U ΜΗΧΑΝ.  50.000  
4 05002791 MX-M700U ΓΡΑΜΜ.  40.000  
5 55005622 AR-M550U ΜΑΘΗΜ.  15.000  
6 65007394 AR-M700U ΜΑΘΗΜ.  140.000  
7 65004377 AR-M700U ΦΥΣΙΚΗ  90.000  
8 8500181Υ MX-M700U ΜΑΘΗΜ.  80.000  
ΣΥΝΟΛΟ  
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  
 


