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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ   Χρόνος διατήρησης: 31/12/2027  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ     Βαθμός ασφαλείας: Αδιαβάθμητο 
ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     Βαθμός προτεραιότητας: Προθεσμία 
ΠΛΗΡ.: Δήμητρα Κοσμά    
Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855     
Τηλ. : 210-529 4869      
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Προς:- Κάθε ενδιαφερόμενο της υπ΄αρίθμ. 
253/05.09.2022 Διακήρυξης  

- XEROX HELLAS 

 

 
Διευκρίνηση επί των όρων της υπ΄αρίθμ. 253/05.09.2022 Διακήρυξης του ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισμού ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ) ΕΝΟΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΥ ΚΙ ΕΝΟΣ 
ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ Η/Υ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ» 

 

Αναφορικά με σχετικό ερώτημα του οικονομικού φορέα XEROX HELLAS διευκρινίζεται ότι: 

 1) Στον χώρο του Τυπογραφείου υπάρχουν τα παρακάτω τρία (3) φωτοτυπικά μηχανήματα,  

τα οποία θα δουλεύουν πια ως «βοηθητικά» και τα οποία ο ανάδοχος θα αναλάβει την 

συντήρησή τους με τους ίδιους όρους με τους οποίους θα συντηρεί και θα χρεώνει τα δικά 

του φωτοτυπικά μηχανήματα: 

α) RICOH AFICIO 1050 

β) RISO RZ 370 EP 

γ) XEROX 490  

 Αν κάποιος διαγωνιζόμενος δεν μπορεί να αναλάβει την συντήρηση των μηχανημάτων  για 

οποιονδήποτε λόγο, μπορεί στην προσφορά του να δηλώσει ότι επιθυμεί να προσφέρει στο 

Ίδρυμα ένα αντίστοιχο ή και ανώτερο (από άποψη τεχνικών προδιαγραφών) μηχάνημα το 

οποίο εμπορεύεται και συντηρεί. Οι χρεώσεις ανά αντίγραφο και στα φωτοτυπικά 

μηχανήματα που ανήκουν στο Πανεπιστήμιο θα γίνονται με τις ίδιες τιμές που δόθηκαν στην 

προσφορά του διαγωνιζόμενου. Επίσης, στην τιμή ανά αντίγραφο της προσφοράς τους οι 

διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν το κόστος γνήσιων μελανιών (toner), την 

εργασία του τεχνικού (ανεξαρτήτως ωρών που θα χρειαστεί) , τα service, τους καθαρισμούς, 

τις τυχόν βλάβες που μπορεί να προκύψουν, την προμήθεια όλων των ανταλλακτικών, 
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αναλώσιμων,  κ.λ.π. εκτός από το χαρτί και τα συρραπτικά. Οι βελτιώσεις-αναβαθμίσεις και 

όποιες άλλες τροποποιήσεις θα γίνονται στα μηχανήματα δεν θα χρεώνονται.   

2) Ο προσφερόμενος εξοπλισμός δεν θα πρέπει, απαραίτητα, να είναι καινούργιος και 

αμεταχείριστος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταχειρισμένος ή και ανακατασκευασμένος 

αλλά σε κάθε περίπτωση ο προσφέρων θα πρέπει να εγγυηθεί την ορθή λειτουργία του. 

3) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών δεσμεύει τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 300 

ημερών. 

 

 

                         

       

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ 
 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 


		2022-09-23T11:03:20+0300
	ADAMANTIA ARISTOPOULOU
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




