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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τρίπολη

Α. Π. 10054/19-11-2020

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

(CPV: 30121100-4, φωτοαντιγραφικά)

ΚΑΕ: 7124 «Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων»

Στη Τρίπολη σήμερα την 19-11-2020, αφενός μεν το ΝΠΔΔ με την επωνυμία

«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» (στο εξής καλούμενο Πανεπιστήμιο

Πελοποννήσου), το οποίο εδρεύει στην Τρίπολη (επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 28

& Καρυωτάκη) ΑΦΜ 099727226, της Δ.Ο.Υ. Τρίπολης και εκπροσωπείται νόμιμα για

την υπογραφή της παρούσας από τον Αντιπρύτανη Οικονομικών Προγραμματισμού

και Ανάπτυξης, Καθηγητή Γεώργιο Π. Λέπουρα, δυνάμει του ΦΕΚ 4835/τΒ/29-12-

2017 και αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία Konica Minolta Επιχειρηματικές

Λύσεις Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε και το διακριτικό τίτλο KONICA MINOLTA BGR με

ΑΦΜ 09408100 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, (στο εξής καλούμενη «ανάδοχο») που

εδρεύει στην οδό Μεσολογγίου 3, Μεταμόρφωση 14451, Αθήνα και εκπροσωπείται

νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από 1) την Αικατερίνη Καραδημητρίου,

κάτοικο Ηλιουπόλεως, οδός Γενναδίου 4, με ΑΔΤ ΑΕ 522584, και 2)τον Χρίστο

Πρεβεδούρο, κάτοικο Βριλησσίων, οδός Σολωμού 6, με ΑΔΤΑI 606429, αφού

έλαβαν υπόψη:
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1.Τις διατάξεις του Π.Δ. 13/2000 (ΦΕΚ 12/τΑ/01-02-2000). «Ίδρυση Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου»

2.Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε,

συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα

3.Τις διατάξεις του κεφαλαίου Ζ΄ του ν. 4610/2019, «Πανεπιστήμιο Πατρών,

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας»

4.Τις διατάξεις του κεφαλαίου Θ΄ του ν. 4610/2019, «Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

και Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου»

5.Το αριθμ. πρωτ. 13081/09-12-2019 πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια και

εγκατάσταση (14) δεκατεσσάρων φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ΑΔΑΜ: 19REW005993033.

6.Την υπ. αριθμ. 7/09-12-2019 Απόφαση 164ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου περί

σκοπιμότητας πραγματοποίησης Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού

έτους 2019, ΑΔΑ: 6ΖΕΔ469Β7Δ-Λ54.

7.Την υπ. αριθμ. 13247/11-12-2019 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης / έγκρισης

Δαπάνης που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Πανεπιστημίου του

οικονομικού έτους 2019. (ΑΑΥ 697/11-12-2019 ΑΔΑ: 9ΩΧΖ469Β7Δ-Ζ9Δ& ΑΔΑΜ

19REQ006011940).

8.Το αριθμ. πρωτ. 13424/16-12-2019 πρωτογενές αίτημα παρεχόμενης υπηρεσίας

για δημοσίευση περίληψης διακήρυξης ανοικτού τακτικού ηλεκτρονικού

διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοαντιγραφικών

μηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με συνημμένα

δικαιολογητικά τις αριθμ. πρωτ. 13184/10-12-2019, 13185/10-12-2019, 13183/10-

12-2019, 13223/11-12-2019, 13224/11-12-2019 13298/12-12-2019 13299/12-12-

2019 & 13347/13-12-2019 προσφορές των εφημερίδων.

9.Την υπ. αριθμ. 12/09-12-2019 Απόφαση 164ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου περί

έγκρισης διενέργειας ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια

φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

βάσει τιμήςκαι τον ορισμό επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης, ΑΔΑ:

ΨΨ8Ζ469Β7Δ-Λ65.

10.Την υπ. αριθμ. 3/17-12-2019 Απόφαση 165ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου περί

κατακύρωσης δαπανών τακτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, ΑΔΑ:





6ΩΠ8469Β7Δ-Ξ5Θ.

11.Την αριθμ. πρωτ. 13598/17-12-2019 διακήρυξη αρ.15/2019 ανοικτού τακτικού

ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση

φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου», ΑΔΑΜ: 19PROC006056906.

12.Την αριθμ. πρωτ. 13599/17-12-2019 Περίληψη Διακήρυξης αρ.15/2019

ανοικτού τακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση

φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου, ΑΔΑ: ΩΙΜ3469Β7Δ-ΒΟΨ και ΑΔΑΜ: 19PROC006056339.

13.Το αριθμ. πρωτ. 13699/18-12-2019 έγγραφο του τμήματος προμηθειών με θέμα

την δημοσίευση περίληψης της αριθμ. 15/2019 διακήρυξης.

14.Το αριθμ. πρωτ. 276/10-01-2020 έγγραφο του Αντιπρύτανη Οικονομικών

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με θέμα:

«Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης με αριθμό 15/2019, αρ. πρωτ. 13598/17-12-

2019». Σχετική η από 31/12/2019 επιστολή της εταιρείας ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ

ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και η από 10-01-2020 σχετική ανάρτηση στην διαδικτυακή

πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

15.Την αριθμ. 11/03-03-2020 Απόφαση 165ης Συνεδρίασης Συγκλήτου

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με την οποία εγκρίθηκε το αριθμ.πρωτ. 1816/18-

02-2020 Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας, σύμφωνα με το οποίο έγιναν

αποδεκτές οι προσφορές των πέντε συμμετεχουσών εταιρειών για το επόμενο

στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, ΑΔΑ:

ΨΚΚΟ469Β7Δ-ΣΣ4.

16.Την αριθμ. πρωτ. 2947/23-03-2020 προσφυγή της εταιρείας KONICAMINOLTAAE,

ενώπιων της ΑΕΠΠ, με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (Γ.Α.Κ. 360/24-03-2020) κατά της

αριθμ.11/03-03-2020 Απόφασης 165ης Συνεδρίασης Συγκλήτου Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου.

17.Την Πράξη Προέδρου 5ου κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών

Προσφυγών, περί ορισμού ημερομηνίας εξέτασης της ανωτέρω προδικαστικής

προσφυγής και εισήγησης-κλήσης περί απόψεων επί αιτήματος προσωρινών

μέτρων.





18.Την αριθμ. 576/2020 (αριθμ.πρωτ. 4542/21-05-2020 Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου) Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών,

σύμφωνα με την οποία γίνεται εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή της

εταιρείας KONICAMINOLTAAE και απορρίπτονται οι παρεμβάσεις των εταιρειών

ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ-ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.

19. Την αριθμ. 6/19-06-2020 Απόφαση 175ης Συνεδρίασης Συγκλήτου

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με την οποία εγκρίθηκε το από 10-06-2020

Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας, σύμφωνα με το οποίο απορρίφθηκαν οι

προσφορές των εταιρειών ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ –

ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Π.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ και έγιναν αποδεκτές οι

προσφορές των εταιρειών KONICA MINOLTA AE&ACTIVECOMPUTERSSYSTEMS για

το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση και αξιολόγηση των

οικονομικών προσφορών, ΑΔΑ: ΨΗΙΥ469Β7Δ-ΕΓ9.

20. Την υπ’ αρίθμ. 40/10-07-2020 Απόφαση της 176ης συνεδρίασης της Συγκλήτου

(ΑΔΑ: 6ΥΗΦ469Β7Δ-9ΥΘ) περί έγκρισης του 30-06-2020 επισυναπτόμενο Πρακτικό

της επιτροπής διενέργειας του αριθμ. 15/2019 ανοικτού τακτικού ηλεκτρονικού

διαγωνισμού για την ¨Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοαντιγραφικών

μηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», με συστημικό

αριθμό 83245, για την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των εταιρειών

KONICA MINOLTA και ACTIVE COMPUTER SSYSTEMS.

21.Την υπ’ αρίθμ. 14/16-10-2020 Απόφαση της 180ης συνεδρίασης της Συγκλήτου

(ΑΔΑ: 6ΟΔ3469Β7Δ-0Ψ9, ΑΔΑΜ: 20AWRD007500279 2020 10 19) περί έγκρισης του

από 24-9-2020 Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του αρίθμ. 15/2019 ανοικτού

τακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση

φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου, με συστημικό αριθμό 83245», για αποσφράγιση και αξιολόγηση

δικαιολογητικών κατακύρωσης και ορισμό οριστικού αναδόχου της εταιρείας

KONICA MINOLTA.

22. Το υπ’ αρίθμ. 9803/10-11-2020 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας Konica

Minolta, σύμφωνα με το οποίο αιτείται την Αντικατάσταση του μοντέλου bizhub

658e φωτοαντιγραφικού μηχανήματος (14 τεμάχια) που κατακυρώθηκε στον

ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αρ. διακήρυξης 15/2019, συστημικό αριθμό

83245 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων





για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», με το νεότερο και καλύτερων

προδιαγραφών μοντέλο bizhub 650i.

23.Την υπ’ αρίθμ. 27/13-11-2020 Απόφαση της 182ης συνεδρίασης της Συγκλήτου

(ΑΔΑ:ΨΥ8Π469Β7Δ-4ΧΒ) περί έγκρισης του από 12-11-2020 Πρακτικού της

επιτροπής διενέργειας του αρίθμ. 15/2019 ανοικτού τακτικού ηλεκτρονικού

διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοαντιγραφικών

μηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με συστημικό

αριθμό 83245», για την αντικατάσταση του μοντέλου bizhub 658e

φωτοαντιγραφικού μηχανήματος, με το νεότερο και καλύτερων προδιαγραφών

μοντέλο bizhub 650i και την ανάδειξη της εταιρείας KONICA MINOLTA

Επιχειρηματικές Λύσεις Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε, ως οριστικού αναδόχου, για την

προμήθεια και εγκατάσταση 14τμχ φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, συνολικού

ποσού οριστικής κατακύρωσης 124.600,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 154.504,00€

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, αναθέτει στην ανωτέρω εταιρία, ονομαζόμενη

στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοαντιγραφικών

μηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τους

κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση δέκα

τεσσάρων (14) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 662/17-01-2020

προσφορά (αρ. προσφορά συστήματος 162756) της αναδόχου εταιρείας, η

οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, ως κάτωθι:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 15/2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ: 83245

Περιγραφή
είδους CPV

Ποσότητα
/μονάδα
μέτρησης

Τιμή μονάδος
χωρίς Φ.Π.Α.

Συνολική
τιμή χωρίς
Φ.Π.Α.

Συνολική
τιμή με
Φ.Π.Α.

Konica
Minolta

bizhub 650i
30213000-5 14τμχ 8.900,00€ 124.600,00€ 154.504,00€





Τα είδη θα παραδοθούν στις πόλεις που το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

λειτουργεί Μονάδες και Εκπαιδευτικά Τμήμα, όπως παρακάτω:

Α/Α ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΠΟΣ
1 2 Διοικητικές Υπηρεσίες Τρίπολη
2 1 Πρυτανεία Τρίπολη
3 1 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τρίπολη
4 1 Τμήμα Νοσηλευτικής Τρίπολη
5 1 Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & ΔιεΘνών Σχέσεων Κόρινθος
6 1 Σχολή Καλών Τεχνών Ναύπλιο
7 1 Τμήμα Φυσικοθεραπείας Σπάρτη
8 1 Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Σπάρτη
9 1 Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Καλαμάτα
10 1 Σχολή Γεωπονίας Καλαμάτα
11 1 Σχολή Οικονομίας Καλαμάτα
12 2 Σχολή Μηχανικών & Διοικητικές Υπηρεσίες Πάτρα

2. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται, σε ενενήντα (90) ημέρες απότην υπογραφή

με έναρξη την επομένη της υπογραφής. Συγκεκριμένα, εξήντα (60) ημέρες για την

προσωρινή παραλαβή και τριάντα (30) ημέρες για την οριστική παραλαβή

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΜΟΙΒΗ –ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ -ΦΟΡΟΙ

1. Το συνολικό τίμημα για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό, εκατό είκοσι

τέσσερις χιλιάδες και εξακόσια ευρώ, 124.600,00 €,χωρίς Φ.Π.Α.,ποσό εκατό

πενήντα τέσσερις χιλιάδες και πεντακόσια τέσσερα ευρώ, 154.504,00 € με Φ.Π.Α.

2. Η πληρωμή του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» θα γίνεται μετά την έκδοση του σχετικού

τιμολογίου και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου βεβαίωσης καλής

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης από την αρμόδια Επιτροπή Βεβαίωσης Καλής

Εκτέλεσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της Διακήρυξης

Με την κατάθεση του τιμολογίου της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να

προσκομίσει:





1. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.

2. Βεβαίωση του ΙΚΑ για μη οφειλόμενες εισφορές (ασφαλιστική

ενημερότητα).

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα

αναφέρονται στο άρθρο 200 του N.4412/2016 και την υπ’

αριθμ.2024709/601/0026/8-4-1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθώς

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως

βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων

και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4

Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας,

εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό

αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και

για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών

σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος

χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Με την πληρωμή θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του

καθαρού ποσού βάσει του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167).

Πέραν του συμβατικού τιμήματος, ο ανάδοχος δε θα έχει καμία απαίτηση κατά του

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για δαπάνες, τις οποίες πραγματοποίησε κατά την

εκτέλεση του έργου ή εξ αφορμής αυτού.

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα

διενεργηθεί από την αρμόδια τριμελή επιτροπή παραλαβής η οποία και θα

εισηγείται στο Πρυτανικό Συμβούλιο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην

προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των





υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη

τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση

του αντικειμένου, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και τυχόν

τροποποιήσεις του.

Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση

της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την

ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας

ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται

επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την

περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του

αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου

με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη

σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο

που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

Η Επιτροπή Παραλαβής, θα καταρτίζει το ανάλογο πρακτικό Παραλαβής/καλής

εκτέλεσης, το οποίο θα συνοδεύει το τιμολόγιο του Αναδόχου πριν από κάθε

πληρωμή.

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο ανάδοχος δεν υποκαθίσταται από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν’ όλο ή εν

μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη παρούσα

σύμβαση. Κατ’ εξαίρεση, ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει μέρος του

συμβατικού τιμήματος της υπογραφείσας σύμβασης σε Τράπεζα της επιλογής του

που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, μετά από σχετική έγκριση της Αναθέτουσας

Αρχής κατά περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος ενημερώνει εγγράφως

την Αναθέτουσα Αρχή και γνωστοποιεί το σύνολο των εγγράφων που πιστοποιούν

την εκχώρηση προς την Τράπεζα.

Η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας

αναφορικά με τη εξέλιξη της σύμβασης εκχώρησης μεταξύ του αναδόχου και της

τελευταίας. Ειδικότερα δε εάν λόγω έκπτωσης του αναδόχου, λύσης της σύμβασης,

επιβολή και καταλογισμός ρητρών καθώς και λόγω άλλων συναφών περιστάσεων





που προβλέπονται στη Διακήρυξη και στη σύμβαση, ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει

τις υποχρεώσεις του έναντι της Τράπεζας.

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της σε εξαιρετικές

περιπτώσεις και μέσα στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, χωρίς να απαιτείται

νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις

προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του

αρμοδίου οργάνου του «Πανεπιστημίου Πελοποννήσου».

Οποιαδήποτε τροποποίηση της Σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα

υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά

οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύμφωνα με τους εδώ όρους εκτέλεση της

Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης κατέθεσε στο

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου την με αριθμό GRH153664 της ALPHA BANK,

Κατάστημα Εθνικής Οδού Λαμίας (0117) ποσού 6.230,00€, εγγυητική επιστολή

καλής εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.

4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της

σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με διάρκεια ισχύος μέχρι την επιστροφή της.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει το

περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο

Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις

την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας

Αρχής έναντι του αναδόχου.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό, μετά την οριστική ποσοτική

και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο

οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή





υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά

την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

Ο χρόνος ισχύος της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης ορίζεται, δύο (2) μήνες πλέον της

λήξης της σύμβασης, ήτοι διάρκεια πέντε (5) μηνών από την υπογραφή της

σύμβασης.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύμφωνα με τους εδώ όρους εκτέλεση της

Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος

Με την παράδοση του εξοπλισμού θα καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας –

διατήρησης – συντήρησης του εξοπλισμού – προμήθειας, ύψους δέκα τοις εκατό

(10%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α., ήτοι ποσό 12.460,00 € για

την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που

προκαλούνται κατά την περίοδο της ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας, ήτοι

πέντε (5) έτη.

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της σύμβασης, οι προσκομισθείσες

εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν αυτοδίκαια υπέρ του Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου και επέχουν θέση ποινικής ρήτρας.

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της σύμβασης εκ μέρους του Αναδόχου, το

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως την σύμβαση

που θα υπογραφεί. Η καταγγελία αυτή επιφέρει και την κατάπτωση της εκδοθείσας

εγγυητικής επιστολήςυπέρτουΠανεπιστημίου.

Κατά την περίοδο της πενταετούς εγγυημένης καλής λειτουργίας των μηχανημάτων,

περιλαμβάνεται το κόστος της πλήρους συντήρησης των μηχανημάτων για παραγωγή

120.000 σελίδων ανά μηχάνημα ετησίως, ήτοι 1.680.000 σελίδες ετησίως συνολικά για

όλα τα μηχανήματα. Σε περίπτωση που η εγγυημένη ετήσια παραγωγή ξεπεραστεί, οι

επιπλέον σελίδες δεν περιλαμβάνονται στην παρεχόμενη εγγύηση, και τιμολογούνται

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προσφορά του Αναδόχου. Tο κόστος συντήρησης για

τις επιπλέον των 1.680.000 σελίδων ανέρχεται στο ποσό των 0,01 € πλέον ΦΠΑ

ανά σελίδα Α4.





ΑΡΘΡΟ 7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της

διάρκειας της σύμβασης δύναται να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές

ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει

το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται

ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που

παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%

χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν

εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι

ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της

σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της

αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές

προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες

παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει

εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών μπορεί αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την

αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα

να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή

διαφυγόντα κέρδη υποστεί ο Ανάδοχος από την έκπτωσή του ή/και την

καταγγελία της Σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο Ανάδοχος θα είναι

υπεύθυνος για οποιεσδήποτε θετικές και αποθετικές, άμεσες ή έμμεσες ζημιές

υπέστη η Αναθέτουσα Αρχή από τη μη εκτέλεση της Σύμβασης, ενώ δεν

απαλλάσσεται από ευθύνες και άλλες ποινικές ρήτρες και υποχρεώσεις, που

απορρέουν από τη Σύμβαση ή τον Νόμο.

Περαιτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αναθέσει την εκτέλεση της

σύμβασης στον επόμενο κατά την αξιολογική σειρά υποψήφιο Ανάδοχο με

συνέπεια ότι η τυχόν επιπλέον διαφορά ως προς την αμοιβή του





υποκατάστατου Αναδόχου, θα βαρύνει τον έκπτωτο Ανάδοχο εκπίπτουσα από

την εγγυητική επιστολή καλήςεκτέλεσης, ενώ το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

δύναται να αξιώσει επιπλέον οποιαδήποτε νόμιμη αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 8. ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται

υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει

από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν

συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες

με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει

συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός,

θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι

μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική

όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος

μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας

συμμόρφωσης.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση επιβάλλεται με

απόφαση της αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου

οργάνου , το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η

ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν.

4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων

συμβάσεων.

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της

διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που

χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη

απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και

για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.





ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών

τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε

περιστατικά ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την

επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

(1) Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του

καταστήματος του αναδόχου, (2) Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα του

αναδόχου, (3) Πλημμύρα (4) Σεισμός, (5) Πόλεμος.

2. Ο ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών

του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να

γνωστοποιήσει και επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους

και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που

συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα

Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του

σχετικού αιτήματος του αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της

προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 10. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Τα έγγραφα που διέπουν την

παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη,

προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο

σύνολο με τη σύμβαση, είναι δε τα εξής:

1. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού

2. Η τεχνική προσφορά του Αναδόχου

3. Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου

4. Η παρούσα σύμβαση

5. Η υπ’ αρίθμ. 14/16-10-2020 Απόφαση της 180ης συνεδρίασης της Συγκλήτου

(ΑΔΑ: 20AWRD007500279 2020 10 19), με την οποία έγινε η οριστική κατακύρωση.

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Ο ανάδοχος και το

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε

διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της





ισχύος της σύμβασης και σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των

χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου

συμφέροντος.

Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και

συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της Τρίπολης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική

Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.

Εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, δύναται επίσης να προσφύγουν, αντί στα

Δικαστήρια σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα

μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για

την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην

παραπάνω παράγραφο.

Κάθε άλλη επεξήγηση που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα Σύμβαση, αυτή θα

ρυθμίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, διαβιβάστηκε στους

συμβαλλόμενους και υπογράφτηκε και από τους δύο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Για την εταιρεία με την επωνυμία
Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Konica Minolta Επιχειρηματικές
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Λύσεις Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Καθηγητής Γεώργιος Λέπουρας Αικατερίνη Καραδημητρίου

Χρίστος Πρεβεδούρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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ZE o u v i x ~ l a  rou  EV B ipar i  Aiaywv~opoO K a l  rqq ~ E T L K ~ ~  Art6+aoqq Op iml~(q  K ~ T ~ K ~ ~ w o ~ c  TWV 

a r t o r~h~opa rwv  rou  mqv ~ r a l p ~ i a  paq, wq v6plpoi ~ ~ r t p o o w n o l  rqq ((Konica Minolta E r t L ~ ~ l p q p a r i ~ i q  

A ~ O E L ~  EMaq Movonp6owrtq A.E)), p~ ~ L ~ K ~ L T L K O  r irho Konica Minolta BGR, 100% B u y a r p ~ ~ r i  r ou  o i ~ o u  

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, Ba B i h a p ~  va oaq ~ v q p ~ p w o o u p ~  6r1 art6 r o  NoipPp~o 

rou  2020, ~ u ~ A o + o p & i  ~ r t ~ o f i p w q  mqv ayopa rtpoq rtwhqoq r o  povriho bizhub 650i o& avru~aramaoq rou  

povrihou bizhub 658e, ( r o ~ r o u  r tpoo+~p6p~vou mov EV B i p a r ~  Alaywv~opo. 

To v i o  povriho bizhub 650i ~ i v a ~  ~rt101')pwq TO successor model r ou  r tpoo+~pop~vou bizhub 658e, 

Kai wq ~ a r a o ~ ~ u a m i q  6 ~ a P ~ P a i w v o u p ~  61a rqq rtapo6oqq ~rt lmohrjq or1 6 ~ a B i r ~ i  a ~ p i P h q  TI$ i61~q r j / ~ a ~  

a ~ 6 p q  ~ a h 6 r ~ p ~ q  T E X V L K ~ ~  rtpoG~aypa+iq art6 r o  povriho nou avru~aeima. 

Ilpoq 6 ~ ~ u ~ 6 h u v o r j  oaq, rtapa~crhw 6rtwq P p ~ i r ~  n a p a ~ a r w  rqv avc~moix~oq TWV TEXVLKWV 

xpoG~aypa+wv onwq oaq r ~ q  i x o u p ~  U ~ O P ~ A E L  mov E ~ K E K ~ L ~ ~ V O  +aK&ho r ~ x v i ~ r j q  rtpoo+opaq paq, 

r t a p a q  ha  p~ r ~ q  a v r i m o ~ x ~ q  rtpo6~aypa+iq TOU V E ~ T E ~ O U  povrihou bizhu b 650 mqv ~ r t 6 p ~ v q  oEAi6ai: 

Giving Shape to Ideas 
Konica Minolta E n ~ x ~ l p q p a ~ l ~ i $  AOrsrl$ Movonp6owrrrl EM6$ A.E 

MEaoAoyylou 3.144 51 M~~apopcpwarl. AOrjvo, TnA. +30 210 2896 600. Fax: +30 210 2896 615. 
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PCL6, PostScript 3, XPS & PDF 

Macintosh OS X Macintosh OS X 10.8 tj 

Host yla ~~rirrcwoq arc~u0~iaq 

cro SD, MS, MS Pro ~ h n  
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ICONICA MINOLTA 

Version 0.9 

Environmental Data Sheet for bizhub 650i 
Date: 17.08.2020 R e v i s i o n d a t e : 0 5 . 1 1 . 2 0 2 0  

1 C o m ~ a n ~  

Manufacturer/Supplier: Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH Tel.:+49/511/7404-0 

Address: D-30855 Langenhagen, Europaallee 17 Fax:+49/511/741050 

Before getting back to the editor, please contact your local support first 

Editor: Konica Minolta, Sustainability Management, I MD Tel.:+49/511/7404-361 

Markus Kelch Fax:+49/511/7404-396 
markus.kelch@konicaminolta.eu 

2 Tests /Approvals / Declarations 

2.1 CE Conformity: Declaration of Conformity For this product an EU Declaration of Conformity 
according to EN17050-1 is available. I t  can be obtained 
from the editor on request. 

2.2 EU-Directives: This product is in compliance with the listed EU directives: 

2014/35/EU -Low Voltage Directive / Product Safety 
2014/30/EU - EMC Directive / Electromagnetic Compatibility 
2009/125/EC - ErP Directive / Eco Design 
2011/65/EC - RoHS2 Directive and amendments 

2.3 Safety Tests: GS Mark S 504 486 50 TUEV Rheinland EN 62368-1 
Nemko Mark P 192 239 65/A1 NEMKO, Norway EN 62368-1 

2.4 EAC Certification: RU C-JP AR46.B14418/20 (0252669) EAC certificate 

2.5 Electromagnetic Compatibility (EMC): EMC Mark U 504 691 70 TUEV Rheinland EN55032:2012, EN61000-3- 
2:2014, EN61000-3-3:2013, 
EN55024:2010, CISPR 
32:2012, CISPR 24:2010 

2.6 ENERGY STAR: ENERGY STAR program compliance EPA based (version 3.0) This product is listed in 
ENERGY STAR databases 

2.7 Eco Design Directive: 2009/125/EC Framework for the setting of ecodesign requirements for 
energy-related products 

1275/2008/EC Requirements for electrical power consumption in standby 
and off-mode 

Voluntafy Agreement on Lot 4 Konica Minolta is signaton/ of the EVAP 

2.8 Blue Angel Mark: German environmental label no. 35060 RAL PAL-UZ 205 

2.9 Document Authenticity: PTS certificate will be applied Papiertechnische Stiftung Ordinance for Lawyers and 
Printer: (PTS) Notaries in Germany 
Copier: (DONot), 5 29; 
IS0 11798 will be applied RISE (Sweden) According Swedish 

National Archive 
Regulations 
relevant test conditions 
were noted down in the 
according test certificate! 

2.10 Laser safety EN 60825-1 : 2014 Class 1 laser 

2.11 Quality and Environmental IS0 9001 certification This product was manufactured under a certified Quality 
Management: IS0 14001 certification Management System according to IS0 9001 and under a 

certified Environmental Management System according to 
IS0 14001. 
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This product contains no*: 

Basic Systern only 

3 General Information 

3.1 Speed: Pages per minute Black and White Colour 
Printing 65 (IS0 24734) 
Copying 65 (IS0 24735) 

3.2 Weight: About 98 kg Basic System only 

3.3 Dimensions /Volume: 615 mm Width 
688 mm Depth 
961 mm Height 
407 litre Volume (calculated) 

3.4 Environmental programmes: This product conforms to the Konica Minolta Environmental Policy 
following voluntary environmental Konica Minolta Product Environmental Assessment 
programme requirements: All production sites have IS0 14001 certification. Konica Minolta 

Environmental Report including environmental accounting report is 
published annually. 
https://www. konicaminolta.com/about/csr/environment/index. html 

3.5 Extension of product lifetime: The manufacturer offers on a Spare parts availability: 5 years after end of production 
voluntary base: Service availability: 5 years after end of production 

(depends on service level agreement, 
business to business) 

Warranty: Depends on service level agreement, 
business to business 

3.6 Materials: Cadmium (< 0.01%) 
Lead 
Hexavalent chromium 
Mercury (except for a fluorescent lamp) 
PBB and PBDE (Polybrominated biphenyls and their ethers contained 
in mechanical plastic parts in concentrations exceeding the natural 
background levels) 
Ozone depletion substances, according to those categories that are 
already banned in the Montreal protocol 
Chloroparaffines with chain length 10-13 atoms, chlorination greater 
than 50% contained in mechanical plastic parts 
PCB or PCT 
Large-size plastic case parts (weighing more than 25g) do not 
contain the halogenated flame proofing agents. 
Asbestos 
* Impurity threshold level: less than 0.1% 

4 Emissions /Consumption 

4.1 Operation noise: Black and White 
(Measured values) Sound power, Lwa 'I Standby 

Printing 67.3 dB(A) 
Sound power declared, Lwad Standby 

Printing 70.3 dB(A) 
Sound pressure, operator Standby 
position, Lpa Printing 53.9 dB(A) 

Basic unit without accessories 

1) measured and declared according to 
1507779, RAL-UZ 205 

2) workspace related emission value, operator test position: 
height=l.SOm; distance=0.25m in front of the panel 
position 

nm Not measured 
nd There is no noise in ready mode two minutes after the 

last printout 
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4 Emissions /Consumptiin 

4.2 Energy 
(measured values) 

4.3 Emissions: 
(Measured values) 

Test conditions 

Power 
Max power consumption 3' 

Average power consumption '' 

Recovery times 

TEC 

Heat Generation 
(calculated) 

Max. 
Printing 
Standby 

Version 3.0: 0.96 kWh/week Typical Energy Consumption 
Only for reference: value, weekly base, according 
Version 2.0: x.1 kWh/week to the definitions of ENERGY 

STAR (230V) 

Power [Watt] 
2000 
940 

Time [seconds] 

Mode (230V) 
Starting 
Operating 

86 
37.7 
0.4 
0.1 

Recovery from mode 

Substances 

Without energy-save 
With energy-save 
Sleep mode 
Plug-in off mode 

9 Energy-save mode 
11 Sleep mode 

Applied standard test method: RAL-UZ 205 

3) Short-term maximum value, for mains fuse calculation 

4) Calculation basis for power consumption 

Printing 

Standbv 

Ozone 

Styrene 

Benzene 

TVOC 

Fine dust 

Operating b/w I c0.001 mg/h 
Standby 1 0.600 mg/h 1 0.030mg/m3 

3,384 kJ/h 
BTU/h 

309.6 kJ/h 

BTU 230V, based on the TECvalue of 
this product (24 h x 7 days) 
Without enerev-save 

Basic system without options / Test conditions according to RAL-UZ 205. Emission rate in mg/h. 

Operating b/w 
Standby 
Operating b/w 

accessories 5) - Calculation to evaluate the ambient air concentration rate in 
mg/m3: Room size 40 m3, Air exchange rate 0.5/h, and Multi 
operating cycles. 
nd =not detectable (below the detection limit) 
nm = not measured 
Regular maintenance assumed. Measured values were evaluated on 
basis of one machine. Values many vary within production. 

3.880 mg/h 
nm 
1.820 mg/h 

0.194 mg/m3 

0.091 mg/m3 
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1 box 

Photoconductor for: 
bizhub 450i, bizhub 550i, 
bizhub 650i 

This product contains I filter 

I lithium battery (CR2032) 

5 Consumables and other items 

5.1 Toner: black, for Components: Styrene acrylic resin, polyester resin, ferrite (iron oxide 
bizhub 450i, bizhub 550i, and manganese oxide), carbon black, wax, amorphous silica, organic 
bizhub 650i pigment ( 4 % ) .  
(TN626) Flashpoint over 350 "C. 

When used as intended (toner for office copies) no danger for 
health and environment. 
Avoid dusting. 
Test on mutagenic activity (AMES) showed negative results. 
Classification class for endangerment of water: WGK= 1 (Germany, 
slightly endangering water) 
Waste toner classification no.(EWC): 080318, GCO20, green list, not 
hazardous waste 
Polymerized toner reduces environmental impacts (CO2, NOx and 
SOX emissions during production of toner) by about 40% compared 
to conventional toners. 

5.2 Waste toner box: Must be replaced after 300,000 printouts 

5.3 Photoconductor: Aluminium tube coated with organic material. 

5.4 Filters: Must be replaced after 330,000 printouts 

5.5 Batteries: The batteries are inconformity with: 2006/66/EC (battery and 
accumulators). 
The product documentation contains information a bout proper 
disposal, which should be followed 

5.6 Light source: Scanner lamp LED 

5.7 Recycling paper Papers according to EN Storage in climate-proof packaging recommended 
12281:2002 are suitable for use 

5.8 Packaging material: Material Weight [kg] 
Paper /Cardboard x.42 
Plastic Foamed PE x.39 
Plastic PE x.13 
Others x.03 

Packaging material is free of PVC 

5.9 Disassembly/Recycling: Mechanical plastic parts weighing more than 25g are marked according to IS0 11469. 
Of total plastic parts' weight >25g, recycled material content percentage is over25%. 

5.10 Take back information: The supplier offers take back and recycling services for products and consumables in many locations 
throughout the world. Customers are advised to contact their supplier representatives for additional 
information. 

5.11 Documentation: The documentation is available as printout on Totally Chlorine Free bleached paper or as electronic file. 
https://manuaIs.konicaminolta.eu/konicaminolta 
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2 bizhub 650i Datasheet 

Security Pmductivity Sustainability Intuitiveoperability Application ecosystem 
Secure networkintegration. Reliability, high-speed scanning Numerous eco features reduce Operate the bizhublike a Enhanced efficiency thanks 
data encryption, hard drive and printing, combined with energy consumption and costs smartphone or tablet with fully to Konica Minolta'sextensive 

werwrite, and advanced user powerful finishing functions customised user interface applications portfolio 
authentication 

Services 
Efficient printer fleet manage- 

ment, including automatic con- 
sumable~ delivery, pro-active 

maintenance and remote setup 

(&) CONNECTIVITY ] 

OTHERS 1 

Mandatoryoptlon 

@&%% Th~s optlon can only 
belnstalled wlth the 
respectlve optron 
above ~t 

Corner Two-point Two-hole Four-hole Duplex Combined Half-fold Sheet Letter-fold Booklet OMet Z-fold Banner Corner 
stapling stapling punching punching mixplexl insertion, sorting printing Stapling 

mixmedia report (offline) 
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ciksi::zg:rJ 19:; 

ENHANCED FEATURES 

LK-102~3 PDFenhancemenb PDF/A(l b), PDFencryption, digital signature 

LK-105~4 OCR text recognition Searchable PDFand PPTX 

LK-106 Barcode fonts Suooorts native barcode printing 

LK-107 Unicode fonts Supports native Unicode printing 

LK-108 OCRAand Bfonts SupportsnativeOCRAand Bfont printing 

LK-1 lOv2 Document converter pack Generatesvariousfile formats incl. DOCX, XLSX and PDFIA 

LK- I l l  ThinPrinb client Print data compression for reduced network impact 

LK-114 Sewerless pull printing Secure and Follow Me printing solution requiring nosewer 

application 

LK-llSv2Trusted Platform Module Trusted Platform Module for protection ofdata encryption 

and decryption 

Bitdefender@ antivirus providesreal time scanning of all 

incomina and outaoina data 

OTHERS 

KH-102 Keyboard holder To place USB keyboard 

CU-102Air cleaning unit  Improving indoor air quality by reduced emission 

MEDIA INPUT 

IM-102lntelligent mediasensor Autodetectspaperweight and type 

PC-116 1x Universaltray 500 sheets,A5-A3,52-256 g/mz 

PC-216 2x Universal tray 2x500 sheets,A5-A3,52-256 g/m2 

PC416 Large capacity tray 2,500 sheet~~A4.52-256 g/mz 

PC417 Large capacity tray 1,500 + 1.000 sheets,A5-A4.52-256 glm' 

LU-302 Largecapacity tray 3,000 sheets,A4,52-256 g/m' 

LU-207 Large capacity tray 2,50Osheets,A4-SRA3.52-256 g/mz 

BT-Cle Banner tray Multipage banner feeding 

DK-516x Copier desk Providesstoragespacefor print media and other materials 
LK-117 F O l P a d i ~ t i ~ n  Faxover IP networks (T.38), requires fax kit 

CONNECTIVITY 

FK-514 Fax board Suoer 63 fax. diaital faxfunctionalitv 

UK-221 Wireless LAN Wireless LAN and wireless LAN Access Point Mode 

EK-608 USB IIF kit USB keyboard connection 

EK-609 USB IIF kit US8 kevboard connection: Bluetooth 

AU-102 Biometricauthentication Fingervein scanner 

ID card reader Various ID card technologies 

MK-735 Mount kit Installation kit for ID card reader 

WI-506 Working table Authentication device placement 

KP-102 1 O-Kev pad For use instead oftouchscreen . . 
SC-509 Security kit Copy guard function 

EM-908 Replacement SSD 1 TB SSD to increase storagespace 

SYSTEM SPECIFICATIONS 

System speedA4 Up to 65 ppm 

System speedA3 Up to32 ppm 

AutoduplexspeedA4 Up to 65 ppm 

1st pageouttimeA4 2.8 sec. 

Warm-up time Approx. 15 sec.' 

Imaging technology Laser 

Tonertechnology Sirnitrim HD polymerised toner 

Panel size/resolution 10.1"/1024~600 

System memory 8,192 MB (standardlmax) 

System hard drive 256 GB SSD (standard)/ 1 TBSSD (optional) 

Interface 10/100/1,000-BaseTEthernet; USB 2.0; 

Wi-Fi 802.1 1 b/g/n/ac (optional) 

Network protocols TCP/IP(IFv4/IPv6); SMB; LPD; 1PP;SNMP. HnP(S) 

Automatic document feeder Up to 300 original~A6-A3; 35-210 glm2, Dualscan ADF 

ADFdouble feed detection Standard 

Printable paper size A6-A3; customized paper slzes, 

bannerpaper max. 1,200~297 mm 

Printable paper weight 52-300 g/m2 

Paper input capacity 1,150 sheets/ 6,650 sheets (standardlmax) 

Papertray input (standard) l x  500;AE-P3; custom sizes; 52-256 glm2 

lx500.A5-SRA3, custom sizes, 52-256 glm' 

Paper tray input (optional) 1x500 sheets;A5-A3; 52-256 g/m2 

2x500 sheets;A5-P3; 52-256 g/mz 

1x 1.500 + l x  1,000 sheets;AS-A4; 52-256 glm' 

Large capacitytray (optional) lx3,000;A4; 52-256 g/m2 

OT-513 Output tray Output tray used instead offinisher 

FS-539 Staple finisher 50 sheetsstapling, 3,200sheets m a .  output 

FS-539SD Booklet finisher 50 sheetsstapling; 2Osheets booklet finisher, 

2.2OOsheetsmax. output 

PK-524 Punch kit lor FS-539lSD 214 hole pLncnlng, autoswitch~ng 

FS-540 Staple finisher 100sheetsstaol1na. 3.200 sheets max outeut , -. . 

FS-540SD Booklet finisher 100 sheets stapling, 20 sheets booklet finisher, 

2,700 sheets max. output 

PK-526 Punch ki t  for FS-540ISD 214 hole punching; autoswitching 

RU-513 Relay unit  For FS-539lSD or FS-540ISD installation 

JS-602Job separator for FS-S40/SD Separation of faxoutput; etc. 

PI-507 Post inserter for FS-540ISD Cover insertion, postfinishing 

ZU-6092-fold unit for FS-540/SD Z-fold f o r m  prints 

SYSTEM SPECIFICATIONS 

Finishing modes (optional) Offset; Group; Sort, Staple; Staple (offline); Punch; Half-fold, 

Letter-fold; Booklet; Post insertion; Z-fold 

Automatic duplexing A6-SRA3.52-256 g/m2 

Output capacity Ue to250sheets/uo to3,300sheets(standard/max) 

Stapling Max. I00 sheets or 98 sheets + 2 cover sheets (up to300 g/mz) 

Stapling output capacity Max. 200 sets 

Letter fold Max. 3 sheets 

Letter fold capacity Max. 50 sets; unlimited (without tray) 

Booklet Max. 2Osheets or 19 sheets + l cover sheet (up to 300 g/mz) 

Booklet output capacity Max. 35 booklets, unlimited (without tray) 

Dutv cvcleImonthlv) Rec. 53.000 oaaes: Max." 200.000 oaaes 

Toner lifetime Blackup to 24,000 pages 

Imaging unit lifetime Black LP to 260.00011.000.000 pages (drumloeveloper) 

Power c o n s u m ~ t ~ o n  220-240V/50/60 rlz. Less than 2 00 kW 

System dimension (Wx D x H) 615x688~961 mm (withoutoptions) 

System weight Approx 98 0 kg (withoutoptions) 

l x  2.500.A4-SRA3; custom sizes; 52-256 g/mZ 

Manual bypass 150 sheets;A6-SRA3; custom sizes,banner; 60-300 g/m2 
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PRINTER SPECIFICATIONS 

Print resolution 1,800 (equivalent)x600dpi; l200x 1200 dpi 

Paae description lanauase Postscript3 (CPSI3016); PCL6 (XL3.0): PCL5c. XPS - - 
Operating systems 

. . . . .  

Windows 7 (32164); Windows 8.1 (32164); Windows I 0  (32164); 

Windows Server 2008 (32164); W~ndows Server ZOO8 R2; 

W~ndows Server 2012;Windows Server 2012 R2; 

W~ndows Server2016, Windows Server 2019, 

Macintosh 0SX 10.10orlater; Linux 

Printer fonts 80 PCLLatin; 137 PostScript 3 Emulation Latin 

Mobile printing Konica Minolta Print Service (Android); 

Konica Minolta Mobile Print (iOS,'Android); 

AirPrint(i0S; Mopria (Android) 

optional: WiFi Direct 

SCANNER SPECIFICATIONS 
,",. 

Scan speed Up to 1401140ipm in simplex (mono/colour) 

Up to 2801280 ipm in duplex (monolcolour) 

Scan resolution Up to 600 x 600 dpi 

Scan modes Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); 

Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV; 

Scan-to-DPWS, Scan-to-URL, TWAIN scan 

File formats JPEG; TIFF, PDF; Compact PDF; Encrypted PDF, XPS; PPTX 

optional: Searchable PDF, PDFIA 1 a and 1 b; 

Searchable DOCXIPPTXIXUX 

Scandestinations 2,000 destinations + 100 groups; LDAPsupport 

COPIER SPECIFICATIONS .- 
Copy resolution 600 x 600 dpi 

Gradation 256 oradations 

Multicopy 1-9.999 

O r ~ g ~ n a l  format Max A3 

Magnification 25-40OQ1 In 0 l%steps,Auto-zoomlng 

FAX SPECIFCIATION 

Fax standard Super G3 (optional) 

Fax transmission Analogue; i-Fax, Colour i-Fax; iP-Fax 

Fax resolution UD t o 6 0 0 x 6 0 0 d ~ i  

USER BOX SPECIFICATIONS 

Storabledocuments Up to3.000 documents or 10.000 pages 

Type of user boxes Public; Personal (with password or authentication); 

Grouo (with authentication) 

SYSTEM FEATURES 

Security 

Accounting 

IS0 15408 HCD-PP Common Criteria (in evalutation); 

IP filtering and port blocking; SSL3 and TLS1 .O/I.1/1.2 network 

communication; lpsecsupport; lEEE802.1xsupport; 

User authentica6on;Authentication log; Secure print; Kerberos; 

Harddrive overwrite; Hard drivedataencryption(AES256); 

Confidential fax; Print user data encryption 

optiona1:Antivirus realtimescanning (Bitdefender@); 

Copy protection (Copy Guard. Password Copy) 

Up to 1,000 user accounts; Active Directorysupport (user name + 

password + +mail+ smb folder), User function access definition, 

Authentication by mobiledevice (Android) 

optional: Biometric authentication (finger vein scanner); 

ID card authentication (ID card reader); 

Authentication by mobile device (iOS) 

Net Care Device Manager, DataAdministrator; Box Operator; 

Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; 

Log Management Utility 

'Warm-up time may vary depending on the operating environment and usage 

' I f  themaximumvolume is reached within a period ofone year, then a maintenancecycle must be 

performed 

- All rpecificatlonr refer toA4-size paperof80glm2quallty 
- The supportand availabllityof the listed rpecincationr and functionalitier varier dependingon operating ryrtemr, applica- 

tianr and network pratacolr ar wellar networkand ryrtemconfigurat~ons. 
- The shted life expectancyof each consumableis bared onspecific operating candlt~ons such as page coverage fora 

particular pagesize(6Ymcoverage ofM).The actual life of each consumable will vary depending on use and other print~ng 
variablcr including page covcragc, page size, media type, continuous or intermlttentprinting, ambient temperature and 
humidity 

- Some ofthe productillurtralionsconh~n ~ptionalaccerrorler. 
- Specifications and accessoiler are bared on theinformation available at the tlme of printlng and are subject to change 

wlthout notice 
- Konica Minolta doer notwarrantthatany rpecificaBons mentioned will be error-free 
- All brand and product names may be regirtered trademarkor trademarks of their respective holderr andare hereby 

acknowledged 

Type ofsystem boxes Secure print; Encrypted PDF print; Fax receipt; Fax polling 

Konica M i n o l t a  Business Solut ions Europe G m b H  Europaal lee 17.30855 Langenhagen, Germany www.konicaminolta.eu 
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Αναθέτουσα Αρχή:      ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

   Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 

   22131 Τρίπολη 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης: 13598 / 17.12.2019 

Αριθμός Διακήρυξης:    15 / 2019 

Αριθμός Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ) : 83245 

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Προσφορών: 16/01/2020 στις 14:00 

Καταληκτική Ημερομηνία & Ώρα Υποβολής Έντυπων Προσφορών: 21/01/2020 στις 14:00 

Συνολικός Προϋπολογισμός άνευ ΦΠΑ: € 145.161,29 

Συνολικός Προϋπολογισμός με ΦΠΑ: € 180.000 

Κωδικοί CPV: 30121100-4 «Φωτοαντιγραφικά»  

 

Τίτλος Διακήρυξης: «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες  

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» 

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΤΗΣ KONICA MINOLTA BGR 
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Ημερομηνία: 16 Ιανουαρίου 2020                                  Για τον υποψήφιο Οικονομικό Φορέα 
            Σφραγίδα / Υπογραφή ψηφιακή 
          Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου 
 
 
 
 
 
 
 

Αικατερίνη Καραδημητρίου      Χρίστος Πρεβεδούρος 

Γενική Διευθύντρια       Διευθυντής Πωλήσεων Χονδρικής & 

Μάρκετινγκ 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΤΗΣ KONICA MINOLTA BGR 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  Konica Minolta Επιχειρηματικές Λύσεις Ελλάς Α.Ε. 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 Αικατερίνη Καραδημητρίου – Χρίστος Πρεβεδούρος 

ΑΦΜ – ΔOY  ΑΦΜ 094048100 – ΔΟΥ  ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ.  Μεσολογγίου 3, 14451 

ΠΟΛΗ  Μεταμόρφωση 

ΝΟΜΟΣ  Αττική 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL  2102896600 / 2102896615 / info@konicaminolta.com.gr 
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ΔΗΛΩΣΗ 
 

Οι υπογράφοντες ενεργούντες ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας Konica Minolta Επιχειρηματικές Λύσεις Ελλάς 

Α.Ε.  

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ: 

1. Ότι η Εταιρεία μας, προκειμένου να διαμορφώσει την Οικονομική Προσφορά της για την «Προμήθεια 

φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» μελέτησε με προσοχή και 

έλαβε υπόψη της:  

 Την παρούσα Διακήρυξη με όλα τα σχετικά παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του 

διαγωνισμού. 

 Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισμό αυτό. 

2. Ότι η Εταιρεία μας έλαβε γνώση των συνθηκών του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών που 

απαιτούνται. 

3. Ότι η Εταιρεία μας αναγνωρίζει ότι το Τίμημα της Προσφοράς μας περιλαμβάνει το σύνολο της προμήθειας,  

που απαιτείται. 

4. Ότι η Εταιρεία μας έλαβε γνώση και συμπεριέλαβε κάθε κόστος στο Τίμημα για την έγκαιρη περάτωση της 

προμήθειας και την τήρηση όλων των προθεσμιών, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 

5. Στο προσφερόμενο Τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της 

προμήθειας.  

6. Ότι η Εταιρεία μας επιλέγει ως τρόπο πληρωμής :το 100% της αξίας μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή 

της προμήθειας. 

 7. Η Εταιρεία μας κατάρτισαν την Οικονομική Προσφορά της με βάση τα αναφερόμενα στις παραπάνω 

παραγράφους.  

 

Μεταμόρφωση Αττικής, 16/01/2020 

ΟI ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ   

 

 

 

Αικατερίνη Καραδημητρίου      Χρίστος Πρεβεδούρος 

Γενική Διευθύντρια       Διευθυντής Πωλήσεων Χονδρικής & 

Μάρκετινγκ 
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Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, προϋπολογισμού 180.000,00 € με Φ.Π.Α., 145.161,29 € χωρίς 

Φ.Π.Α. 

 

A/A 

 

Περιγραφή 

 

Τεμάχια 

Προσφερόμενη 

Τιμή τεμαχίου 

Χωρίς Φ.Π.Α. 

 

Συνολική 

προσφερόμενη τιμή 

Χωρίς Φ.Π.Α. 

1. Φωτοαντιγραφικό 

μηχάνημα 

 

14 

€ 8.900,00 € 124.600,00 

 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6.4.2 της Τεχνικής μας Προσφοράς και κατ’ απαίτηση της Διακήρυξης, στην 

ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνεται εγγύηση 5 ετών και όλοι οι απαιτούμενοι όροι και προδιαγραφές της 

Διακήρυξης. Σύμφωνα και σε συμμόρφωση με αυτήν, η εταιρεία μας  αναλαμβάνει το κόστος της πλήρους 

συντήρησης των μηχανημάτων για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Υπολογίζεται ότι κάθε φωτοτυπικό θα 

εκτυπώνει περί τις 120.000 σελίδες το έτος. Σε περίπτωση που  ξεπεραστεί το ετήσιο σύνολο φωτοτυπιών όλων 

των μηχανημάτων (ήτοι 120.000 *14 μηχανήματα δηλαδή 1.680.000 φωτοτυπίες/εκτυπώσεις), το κόστος ανά 

σελίδα ανέρχεται στην τιμή των  € 0,010 ανά σελίδα Α4 πλέον ΦΠΑ. 

 

Ημερομηνία: 16/01/2020                                       Για τον υποψήφιο Οικονομικό Φορέα  

Σφραγίδα / Υπογραφή ψηφιακή 

Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου  

 

 

 

 

 

Αικατερίνη Καραδημητρίου      Χρίστος Πρεβεδούρος 

Γενική Διευθύντρια       Διευθυντής Πωλήσεων Χονδρικής & 

Μάρκετινγκ 
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