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Τεύχος Απαντήσεων σχετικά με το διαγωνισμό «Προμήθειας των αναλωσίμων
(εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών φαξ & Πολυμηχανημάτων) του Ελληνικού
Κτηματολογίου»

1. Ερώτηση: Σε σχέση με τον συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια των

αναλωσίμων (εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών φαξ & Πολυμηχανημάτων), θα
ήθελα να ρωτήσω αν η ανάθεση θα γίνει για το σύνολο του πινάκα ή αν
μπορούμε να προσφέρουμε για κάποια μόνο είδη.
Επίσης, στην περίπτωση που είναι για το σύνολο και προσφερθούν και συμβατά,
για όσα δεν υπάρχουν γνήσια, πως ακριβώς θα γίνει η αξιολόγηση ?

Απάντηση: Η ανάθεση αφορά στο σύνολο των κωδικών του πίνακα (επιθυμητό είναι
δε για τον Φορέα το σύνολο ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος των κωδικών να
είναι γνήσιοι) και έχουμε προβλέψει σε περίπτωση που κάποιοι κωδικοί είναι σχετικά
καταργημένοι/σπάνιοι/δύσκολοι στην αγορά για τον προμηθευτή να υπάρχει η
δυνατότητα προσφοράς αυτών σε συμβατή/ισοδύναμη έκδοση.
Σε περίπτωση που προσφερθούν συμβατά/ισοδύναμα τονερ η αξιολόγηση για αυτά
ορίζεται στο άρθρο 13 τους Τεύχους:
«Να σημειωθεί ότι: Σε περίπτωση που ο προμηθευτής αδυνατεί σε κάποιους κωδικούς
να προμηθεύσει γνήσια (original) μελάνια-τονερ μπορεί να συμμετάσχει στην
διαγωνιστική διαδικασία με συμβατούς κωδικούς (βάσει των τεχνικών προδιαγραφών
του Πίνακα Α - Παραρτήματος Ι) όμως κατά την αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς

στους συγκεκριμένους κωδικούς θα ληφθεί υπόψην η μεγαλύτερη τιμή που τυχόν θα
έχει προσφερθεί για γνήσιο (original) τόνερ από άλλον προμηθευτή.»

2. Ερώτηση: Στις Τεχνικές προδιαγραφές – Παράρτημα Ι α/α 1 & άρθρο 13, σελ.
22, 13: Δύναται δε, να προσφέρει εναλλακτικά και συμβατά (ισοδύναμα) σε
περίπτωση κωδικών που δεν μπορεί να προμηθεύσει γνήσιους (original) ή σε
κωδικούς οι οποίοι έχουν αποσυρθεί από την ευρύτερη αγορά. Σε αυτή την
περίπτωση η αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς τροποποιείται σύμφωνα
με το άρθρο 13 του παρόντος Τεύχους. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής
αδυνατεί σε κάποιους κωδικούς να προμηθεύσει γνήσια (original) μελάνια -τόνερ
μπορεί να συμμετάσχει στην διαγωνιστική διαδικασία με συμβατούς κωδικούς
(βάσει των τεχνικών προδιαγραφών του Πίνακα Α - Παραρτήματος Ι) όμως κατά
την αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς στους συγκεκριμένους κωδικούς θα
ληφθεί υπόψη η μεγαλύτερη τιμή που τυχόν θα έχει προσφερθεί για γνήσιο
(original) τόνερ από άλλον προμηθευτή.
Δεδομένου ότι η απαίτηση για προσφορά γνήσιων (Original) αναλώσιμων είναι
σαφής από τους όρους της διακήρυξης, παρακαλούμε διευκρινίστε εάν ο
προσφέρων «αδυνατεί σε κάποιους κωδικούς να προμηθεύσει γνήσια (original)»
αναφέρεται στην κατάργηση, απόσυρση από την ευρύτερη αγορά και μόνο του
συγκεκριμένου είδους.

Απάντηση : Η κατάργηση - απόσυρση (End of Life) συγκεκριμένων παλιών κωδικών,
αποτελεί αναφορικά και αναπόφευκτα έναν από τους λόγους για κάποιο προμηθευτή
να αδυνατεί να προσφέρει γνήσιους κωδικούς.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση κάποιος προμηθευτής δεν μπορεί να προσφέρει κάποιους
κωδικούς οι οποίοι δυνητικά υπάρχουν ακόμη στην αγορά ως γνήσιοι, ναι, μπορεί να
συμμετάσχει στον διαγωνισμό με την εναλλακτική λύση προσφοράς συμβατών
κωδικών.

3. Ερώτηση: Στις Τεχνικές προδιαγραφές – Παράρτημα Ι α/α 4: Σε περίπτωση
προσφοράς συμβατών (ισοδύναμων) αναλώσιμων – τόνερ εκτυπωτών οι
προδιαγραφές αυτών ορίζονται ως παρακάτω: Έγγραφή πιστοποίηση του

κατασκευαστή επί ποινή αποκλεισμού για αριθμό σελίδων που τυπώνει βάση
ISO / IEC19752 ή 19798 ή 24711.
Παρακαλούμε διευκρινίστε εάν για κάθε είδος συμβατού αναλωσίμου που σας
προσφέρουμε λόγω κατάργησης του γνησίου απαιτείται να υποβάλουμε το
τεχνικό φυλλάδιο το οποίο θα αναφέρει το αριθμό σελίδων εκτύπωσης βάση των
παραπάνω ISO ή μπορούμε να υποβάλουμε βεβαίωση από τον επίσημο
αντιπρόσωπο της εταιρείας διανομής που να δηλώνει τον αριθμό σελίδων που
εκτυπώνει για κάθε προσφερόμενο αναλώσιμο όπως ορίζει ο κατασκευαστής
βάση των παραπάνω ISO/IEC ;

Απάντηση : Για την πιστοποίηση των αριθμών σελίδων εκτύπωσης γίνονται δεκτές και
η εγγραφή πιστοποίηση του κατασκευαστή όπως και η βεβαίωση του επίσημου
αντιπροσώπου/εισαγωγέα

εφόσον

ο

κατασκευαστής

τα

ορίζει

βάσει

των

αναφερθέντων κωδικών πιστοποίησης ISO/IEC.

4. Ερώτηση: Στη σελ. 55 άρθρο 2 της σύμβασης : Χρονική διάρκεια : Ως χρονική διάρκεια
ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (εντολής ανάθεσης), και έως την
εξάντληση του προϋπολογισμού.
Παρακαλούμε διευκρινίστε την ακριβή χρονική διάρκεια που θα ισχύει η σύμβαση
δηλαδή μέχρι το τέλος του 2019 ή ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης;
Απάντηση : Βάσει τον προϋπολογισμό του Τμήματος Προμηθειών το σύνολο της
δαπάνης αφορά προμήθειες αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών φαξ &
Πολυμηχανημάτων για περίπου ενός έτους σύμφωνα με τα δεδομένα έως σήμερα.
Χρονική απόκλιση από την υπογραφή της σύμβασης

μέχρι την εξάντληση του

προϋπολογισμού υπάρχει περίπτωση να είναι και λιγότερο του ενός έτους (πχ ένταξη
νέων Γραφείων Κτηματογράφησης στον Φορέα, αγορά νέων εκτυπωτών λογω
αυξημένου όγκου εργασίας, κόστος πολλαπλάσιο του κόστους των συμβατών μέχρι
σήμερα) καθώς και μεγαλύτερη του ενός έτους (μεγαλύτερος αριθμός εκτυπώσεων
και χρόνος λειτουργίας των γνήσιων αναλωσίμων).

Ως εκ τούτου ακριβή χρονική διάρκεια της σύμβασης δεν μπορεί να οριστεί από την
υπογραφή της σύμβασης μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού καθώς τα
δεδομένα και η λειτουργία του Φορέα είναι υπό εξέλιξη.
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