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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
ΘΕΜΑ:

∆ιευκρινίσεις ε̟ί των όρων της

µε αριθµ. 49681/8166/2012/ 29.01.2013 µε θέµα:

«∆ιενέργεια ̟ρόχειρου διαγωνισµού ε̟ιλογής αναδόχου, µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη τιµή, για την ̟ροµήθεια µελανιών και τόνερ εκτύ̟ωσης, για την κάλυψη
υ̟ηρεσιακών αναγκών του Υ̟ουργείου Ανά̟τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ̟οδοµών,
Μεταφορών & ∆ικτύων (Τοµέας Μεταφορών & ∆ικτύων) για το έτος 2013».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
Για τον εις το θέµα διαγωνισµό δίδονται οι κατωτέρω διευκρινήσεις – διορθώσεις:

1.
2.

Στη σελίδα 4, ο εκτυ̟ωτής HP LASERJET P 3010 ∆ΕΝ δέχεται έγχρωµο µελάνι.
Στη σελίδα 7, το φωτοαντιγραφικό CANON IMAGERUNNER 1133A, ∆ΕΝ δέχεται
έγχρωµο µελάνι.
Για τις ̟αρα̟άνω δύο ̟ερι̟τώσεις, οι υ̟οψήφιοι ανάδοχοι ̟αρακαλούνται να αφήσουν κενή
την αντίστοιχη γραµµή ή να την διαγράψουν. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου οι υ̟οψήφιοι ανάδοχοι
συµ̟ληρώσουν εκ ̟αραδροµής τιµή για το έγχρωµο µελάνι των ως άνω δύο ̟ερι̟τώσεων, αυτή
δεν θα λαµβάνεται υ̟όψη στο συνολικό κόστος της ̟ροσφοράς.

3.

Στη σελίδα 5, ανεγράφη εκ ̟αραδροµής, η ̟εριγραφή LΕΧΜΑRΚ Χ453 αντί του ορθού

LEXMARK X 543.
Παρακαλούνται οι υ̟οψήφιοι ανάδοχοι ό̟ως καταθέσουν τιµή για τον LEXMARK X543.
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4.

Στη σελίδα 6, σχετικά µε την αναγραφόµενη ̟εριγραφή FAX CANON L-190, να µην ληφθεί
υ̟όψη και να µην δοθεί τιµή, καθώς δεν υφίστανται µελάνια στην Ελληνική αγορά για τον
συγκεκριµένο τύ̟ο fax.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δοθεί εκ ̟αραδροµής τιµή για το ως άνω fax, δεν θα λαµβάνεται υ̟όψη.
Οι

εν λόγω διευκρινίσεις θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υ̟. Α. Αν. Υ. Με. & ∆.

(www.yme.gov.gr).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΠ. Α. ΑΝ. Υ. ΜΕ. ∆Ι.
α) Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών
β) Ε̟ιτρο̟ή διενέργειας του διαγωνισµού
(δια του Προέδρου κ. Τσάνη Ηλία)
γ) ∆ιεύθυνση Οργάνωσης & Πληροφορικής
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)

Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1.
2.
3.

∆/νση Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών
Τµήµα Προµηθειών
Ν. Πιατίδου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Α. ΠΙΑΤΙ∆ΟΥ

Σελ. 2/2

