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Προς: ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τόνερ για τις
ανάγκες της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.»

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95).
2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «Περί Δημοσίου
Λογιστικού ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών – Ανταγωνιστικότητας –
Ναυτιλίας με αριθμ.Π1/3305/10 (ΦΕΚ 1789/Β/12-11-10) που αφορά σύναψη,
εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών κατ’ εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρ. 2 παρ.5, 12, 13 και 16 του Ν.2286/95.
4. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007
(πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ
143/Α/28-6-2014) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
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7. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου
Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του Π.Δ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) “Κανονισμός
Προμηθειών του Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρέωσης από τους διατάκτες»
(ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010).
10. Τις διατάξεις της Υ.Α. με αριθμ. 35130/739/9-8-2010 Υπουργικής Απόφασης
«Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για
την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων,
παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων», (ΦΕΚ 1291/Β’/11-8-2010).
11. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Π1/2380/18-12-2012 Κ.Υ.Α. «Ρύθμιση των
ειδικοτέρων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ
3400/Β/2012).
12. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3, του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές
Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992
(Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Φ.Ε.Κ. 74/Α/2014).
13. Το άρθρο 1 του Ν. 4142/2013 (ΦΕΚ 83/Α/2013), «Αρχή Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)
και συγκεκριμένα:
α. την παρ. 1, περί σύστασης της Ανεξάρτητης διοικητικής Αρχής,
β. την παρ. 6στστ όπου καθορίζεται ότι ο Πρόεδρος είναι διατάκτης των
δαπανών της και
γ. την παρ.13β σύμφωνα με την οποία ο Πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες του
διευθυντή έως την ανάδειξή του.
14. Την Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ.Φ.350/24/18808/Δ1 (ΦΕΚ: αρ. 67 τ.
Υ.Ο.Δ.Δ./12-02-2014) «Ορισμός Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
(Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» (ΑΔΑ: ΒΙΡΧ9-ΓΜΓ).
15. Την Απόφαση με αρ. πρωτ. 9/2014 (250 ΥΟΔΔ/17-04-2014), «Συγκρότηση του
Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)».
16. Το απόσπασμα της υπ’αριθμ. 9/06-11-2015 Πράξης του Συμβουλίου της
Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. με θέμα «Προμήθεια τόνερ» (ΑΔΑ: 6ΛΧΔ4653ΠΣ-ΤΡΒ).
17. Την υπ’αριθμ. πρωτ. 309/30-11-2015 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
(έγκριση πίστωσης) για την προμήθεια τόνερ (ΑΔΑ: ΩΝΔΠ4653ΠΣ-ΝΚΛ).
18. Το απόσπασμα της υπ’ αριθμ. 10/11-12-2015 Πράξης του Συμβουλίου της
Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. με θέμα «Απόφαση έγκρισης δαπάνης αγοράς αναλωσίμων
(toners) με απευθείας ανάθεση» (ΑΔΑ:ΩΔΞΙ4653ΠΣ-ΩΙ6).
19. Την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής.

Προσκαλούμε
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όλους τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά για
την προμήθεια τόνερ για τις ανάγκες της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης πρόκειται να προμηθευτεί
τόνερ.
Η παράδοση των υπό προμήθεια προϊόντων από τον Ανάδοχο θα γίνει στην έδρα της
Αναθέτουσας Αρχής – Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151
80 Μαρούσι εντός πέντε (05) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Στην έγγραφη Προσφορά του ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα αναλαμβάνει ρητώς τη
δέσμευση ότι το παραδοτέο υλικό θα πληρεί όρους και τις προδιαγραφές που
περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση. Έξοδα μεταφοράς και μετακίνησης που
μπορεί να προκύψουν, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα
υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια προϊόντων. Τμηματικές ή
εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες,
έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης.
Επίσης , θα πρέπει να αναγράφεται χρόνος ισχύος της προσφοράς ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ
(120) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής σύμφωνα με
την παρούσα Πρόσκληση.
Η ανάθεση του έργου θα πραγματοποιηθεί στον προσφέροντα με το χαμηλότερο
συνολικό κόστος προσφοράς χωρίς ΦΠΑ.
Η ΠΛΗΡΩΜΗ του Αναδόχου θα γίνει μετά από την πλήρη ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή της προμήθειας και την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών.
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, τον Πίνακα Προδιαγραφών – Φύλλο
Συμμόρφωσης του Παραρτήματος Α΄ που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.
Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί με τη συμπλήρωση του συνόλου
του Πίνακα Παραρτήματος του Β΄, το οποίο επίσης επισυνάπτεται στην παρούσα
Πρόσκληση ως αναπόσπαστο τμήμα της.
Σημειώνεται ότι στο έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται: Ημερομηνία, Υπογραφή & Σφραγίδα και τα Στοιχεία του
προσφέροντα: Επωνυμία, Έδρα, ΑΦΜ, Νόμιμος Εκπρόσωπος και Υπογράφων της
Οικονομικής Προσφοράς της παρούσης, τηλέφωνο Επικοινωνίας και αριθμός
τηλεομοιοτυπίας.
Επίσης, η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση
του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Υποψηφίου
Αναδόχου στην οποία θα δηλώνεται ότι :
α) να αναγράφονται τα στοιχεία της διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν,
β) να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
− δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα
αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/2007,
− δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες καταστάσεις στην περίπτωση (2) του
εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/2007,
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− είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της
περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/2007,
− είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό
επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της
παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ118/2007,
− δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου 6 του ΠΔ118/2007.
γ) εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
δ) όλα τα στοιχεία που δηλώνει και υποβάλλει με την παρούσα προσφορά είναι
αληθή και ακριβή,
ε) αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
Η συνολική δαπάνη για την Προμήθεια τόνερ δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (500,00 €) συμπεριλαμβανομένου του εκάστοτε αναλογούντος
ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τον Ε.Φ. 19-130, Κ.Α.Ε. 1111.
Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο έως
και την Τρίτη, 22/12/2015 και ώρα 14:30, στην έδρα της ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, επί της οδού
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180, 3ος όροφος, Γραφείο 3020.
Για παροχή πληροφοριών σχετικών με τον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στην κα Ι. Μαντζάνα στο τηλέφωνο 210-3442850.
Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής –
Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. http://www.adippde.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
Πίνακας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
Πίνακας Προδιαγραφών - Φύλλο Συμμόρφωσης

ΤΥΠΟΣ
ΤΟΝΕΡ/ΜΕΛΑΝΙΟΥ
(ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ)
ΤΟΝΕΡ BLACK
Q2612A
ΤΟΝΕΡ BLACK MILTD116L
ΤΟΝΕΡ BLACK

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ/
ΦΑΞ

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ

ΧΡΩΜΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

HP LASERJET 1022

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ

ΜΑΥΡΟ

02

SAMSUNG SLM2825ND LASER
SAMSUNG LASER
SF-760P

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ

ΜΑΥΡΟ

05

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ

ΜΑΥΡΟ

01

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
(ΝΑΙ-ΟΧΙ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
Αναλυτικός πίνακας οικονομικής προσφοράς - Εξοπλισμός

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΥΠΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ
Φ.Π.Α €

