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Πίνακας Αποδεκτών (Κατάλογοι Α, Β, Γ & Δ)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡ. ΣΠ/ΕΔ 35

Συμφωνία πλαίσιο για την Προμήθεια Εκτυπωτών - Αρ. ΣΠ.ΓΛ 2/2019

Είδος 1: Μονόχρωμος Εκτυπωτής Α4 Βαριάς Χρήσης
Είδος 2: Μονόχρωμος Εκτυπωτής Α4 Κανονικής Χρήσης
Είδος 3: Έγχρωμος Εκτυπωτής Α4 Κανονικής Χρήσης
Είδος 4: Έγχρωμο Πολυμηχάνημα
Είδος 5: Έγχρωμος Εκτυπωτής A3

Γενικές πληροφορίες

To Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ως Αρμόδια Υπηρεσία για την εφαρμογή της
πολιτικής για προώθηση των Συνεταιριστικών Αγορών, συνεργάστηκε με το Τμήμα
Υπηρεσιών Πληροφορικής και άλλες Υπηρεσίες για τη δημιουργία Συμφωνιών Πλαίσιο για
την προμήθεια Εκτυπωτών (εφεξής καλούμενες οι Συμφωνίες), οι οποίες περιλαμβάνουν τα
πιο πάνω είδη. Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας έχει διενεργήσει ανοικτό διαγωνισμό,
ως Συντονιστική Αναθέτουσα Αρχή της όλης διαδικασίας και έχει συνάψει τις σχετικές
Συμφωνίες. Τα προϊόντα μπορούν να παραγγέλλονται μέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων
που βρίσκονται αναρτημένοι στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (e-
procurement).

Οι Αναθέτουσες Αρχές του Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, εφεξής
καλούμενες οι Αγοραστές, που καταγράφονται στο Παράρτημα IV της Συμφωνίας, είναι οι
αποδέκτες του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και μπορούν, επικαλούμενοι την Συμφωνία,
να τοποθετούν παραγγελίες από τις προαναφερόμενες ομάδες.
To κείμενο της κάθε Συμφωνίας, η οποία περιλαμβάνει τις προδιαγραφές των προϊόντων
όλων των ομάδων και τις υποχρεώσεις των Αναδόχων βρίσκονται στην ιστοσελίδα
www.eDrocurement.aov.cv στον σύνδεσμο «Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις». Οι
βασικές λεπτομέρειες κάθε προϊόντος όπως π.χ όνομα προϊόντος, βασικά τεχνικά
χαρακτηριστικά, το όνομα του αναδόχου και η τιμή του προϊόντος παρουσιάζονται
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επιλέγοντας το προϊόν της προτίμησης σας από τους δημοσιευμένους ηλεκτρονικούς
καταλόγους.
Σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο η αγορά του εξοπλισμού προνοεί την
αγορά, εγκατάσταση, εγγύηση και συντήρηση για πέντε (5) χρόνια.
Οι κύριοι όροι των υπό αναφορά Συμφωνιών παρατίθενται για εύκολη αναφορά στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που επισυνάπτεται.

Διάρκεια της Συμφωνίας

Οι Συμφωνίες έχουν διάρκεια ισχύος 36 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής τους, με
δικαίωμα επέκτασης για ακόμα 12 μήνες. Οι δημοσιευμένοι ηλεκτρονικοί κατάλογοι για κάθε
ομάδα προϊόντων θα ανανεώνονται κάθε 12 μήνες.

Συμβατική Δέσμευση

Η υποβολή μιας παραγγελίας από τους Αγοραστές και η αποδοχή της παραγγελίας από τον
Προμηθευτή, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της κάθε Συμφωνίας, αποτελεί
συμβατική δέσμευση μεταξύ του Αγοραστή και του Αγοραστή. Η σύμβαση αυτή διέπεται από
τους όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας στη βάση της οποίας υποβλήθηκε.

Υποβολή Πapawελιώv

Οι παραγγελίες γίνονται απευθείας από τους Αγοραστές μέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων
που βρίσκονται αναρτημένοι στο σύστημα. Νοείται ότι, οι παραγγελίες υποβάλλονται από
τους Αγοραστές, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις και είναι ευθύνη του εκάστοτε
λειτουργού να διασφαλίσει, πριν την υποβολή της παραγγελίας, ότι το σχετικό κονδύλι
υπάρχει και έχει δεσμευτεί.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τον Αγοραστή για την απόφαση του να αποδεχθεί ή
να απορρίψει την Παραγγελία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της
Παραγγελίας. Ο Ανάδοχος δύναται να απορρίψει την παραγγελία μόνο εφόσον η εν λόγω
απόρριψη είναι δικαιολογημένη σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της
Συμφωνίας Πλαίσιο.
Ο αναλυτικός τρόπος υποβολής των παραγγελιών, οι χρόνοι ανταπόκρισης και παράδοσης
καταγράφονται λεπτομερώς στο Άρθρο 6 των «Ειδικών Όρων» (Μέρος Β) της Συμφωνίας.

Χρόνος και Κόστος Παράδοσης

Με την αποδοχή μιας Παραγγελίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται πάραυτα και σε κάθε
περίπτωση να παραδίδει τα Προϊόντα το αργότερο:

Πριν το τέλος του τρίτου μήνα που ακολουθεί την υπογραφή της Συμφωνίας
Πλαίσιο ή την ανάθεση μιας επιμέρους διαδικασίας αναπροσαρμογής, ή

ii. εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της παραγγελίας.
Η προμήθεια, εγκατάσταση καθώς επίσης και το κόστος παράδοσης περιλαμβάνονται στις
προσφερόμενες τιμές από τον ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τον Αγοραστή τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες
ημέρες εκ των προτέρων, σχετικά με την ακριβή μέρα και ώρα κατά την οποία προτίθεται να
παραδώσει τα παραγγελθέντα Προϊόντα.

Νοείται ότι ο Ανάδοχος δύναται να παραδώσει τα προϊόντα συντομότερα από τις πιο πάνω
καθορισμένες προθεσμίες. Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τον χρόνο και
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τρόπο παράδοσης παρακαλώ όπως ανατρέξετε στο Άρθρο 7 των «Ειδικών Όρων» (Μέρος
Β) της Συμφωνίας.
Σε περίπτωση καθυστέρησης στην Παράδοση των παραγγελθέντων Προϊόντων ή μέρους
αυτών, ο Αγοραστής δύναται να επιβάλλει κυρώσεις για κάθε μέρα καθυστέρησης. Οι
κυρώσεις ισοδυναμούν με το 0,3% (ανά ημέρα) επί της συμβατικής αξίας των Προϊόντων των
οποίων η Παράδοση έχει καθυστερήσει. Ο κάθε αγοραστής σε περίπτωση καθυστέρησης του
Αναδόχου να παραδώσει τα υπό προμήθεια προϊόντα με βάση τις πρόνοιες της Συμφωνίας,
οφείλει να ενημερώνει την Συντονιστική Αναθέτουσα Αρχή για την απόφαση της να επιβάλει
ρήτρα καθυστέρησης.

Ρόλοι και Διαχείριση υποβολής Παραγγελιών

Όλες οι παραγγελίες θα πραγματοποιούνται από τους Αγοραστές που έχουν πρόσβαση στο
υποσύστημα η-κατάλογοι, μέσω του Συστήματος στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy.
Οι Αγοραστές θα χρησιμοποιούν τους ηλεκτρονικούς καταλόγους για να υποβάλουν τις
παραγγελίες και ο Προμηθευτής θα ανταποκρίνεται στις παραγγελίες μόνο μέσα από το
Σύστημα και σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας. Δεν θα λαμβάνονται υπόψη
παραγγελίες οι οποίες γίνονται με οποιοδήποτε τρόπο εκτός του Συστήματος.
Οι όροι που καθορίζονται στην Συμφωνία, επιτρέπουν στους Αγοραστές να προμηθεύονται
προϊόντα μέσω των ηλεκτρονικών καταλόγων, χωρίς τη διενέργεια οποιουδήποτε
διαγωνισμού (νοουμένου ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις).
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 28 των ΚΛΠ 201/2007 που ισχύουν για τις αναθέτουσες αρχές
του Κράτους, οι συμβάσεις που βασίζονται σ' αυτή τη Συμφωνία ανατίθενται με έγκριση του
προϊσταμένου της αναθέτουσας αρχής ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. Όσο
αφορά τους αναθέτοντες φορείς και τις αναθέτουσες αρχές του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι
συμβάσεις ανατίθενται σύμφωνα με τις Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις που ισχύουν κατά
περίπτωση.
Ο Διαχειριστής ή ο Συντάκτης μιας παραγγελίας θα μπορεί να καθορίσει τις πληροφορίες
παράδοσης των προϊόντων (διεύθυνση οργανισμού, Υπεύθυνος παραλαβής προϊόντων
κλπ.) και να καθορίσει διαφορετικές διευθύνσεις παράδοσης.
Οι ρόλοι για την υποβολή και διαχείριση των παραγγελιών, με βάση το επίπεδο πρόσβασης
που επιτρέπεται από το Σύστημα, περιγράφονται στον Συνοπτικό Οδηγό Ετοιμασίας και
Υποβολής Παραγγελίας, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στο σύστημα eProcurement στον
σύνδεσμο «Βοήθεια». Νοείται ότι οι Αναθέτουσες Αρχές θα πρέπει να προσαρμόζουν τους
ρόλους του Συστήματος βάσει των υφιστάμενων συστημάτων ελέγχου που ακολουθούν στην
Υπηρεσία τους.

ΠαραλαβήΓΕλεγχος Προϊόντων

Η παραλαβή και η διαδικασία ελέγχου των προϊόντων, γίνεται σύμφωνα με τους όρους της
Συμφωνίας και τους σχετικούς Κανονισμούς που ισχύουν για την κάθε Αναθέτουσα Αρχή,
ώστε ο αγοραστής να επιβεβαιώσει τη συμμόρφωση των προϊόντων με τις τεθείσες
προδιαγραφές/όρους.
Πέραν από τους ελέγχους που πραγματοποιούν οι Αγοραστές, η Συντονιστική Αναθέτουσα
Αρχή, δύναται να προβαίνει σε απροειδοποίητους επιπρόσθετους ελέγχους στα
παραδοθέντα προϊόντα.
Σε περίπτωση που τα παραδοθέντα προϊόντα δεν συνάδουν με τα παραγγελθέντα, η
Συντονιστική Αναθέτουσα Αρχή ή ο Αγοραστής, δύναται να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα
που προνοούνται στη κάθε Συμφωνία.
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Πληρωμές

Οι πληρωμές θα γίνονται από τους Αγοραστές προς τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις πρόνοιες
της κάθε Συμφωνίας. Η προθεσμία πληρωμής των τιμολογίων είναι 30 ημέρες από την
ημερομηνία έκδοσης τους.

Υποστήριξη Χρηστών

Μέσω του Συστήματος, οι Αγοραστές και οι Ανάδοχοι θα έχουν πρόσβαση στα εγχειρίδια
χρήσης και εκπαιδευτικό υλικό του Συστήματος. Ιδιαίτερα χρήσιμος και βοηθητικός κρίνεται ο
οδηγός που αφορά την δημιουργία και υποβολή μιας παραγγελίας από τις Αναθέτουσες
Αρχές.
Οι Αγοραστές μπορούν επίσης, όπου χρειάζονται, να ζητούν υποστήριξη στη χρήση του
Συστήματος για την υποβολή παραγγελιών από την υπηρεσία υποστήριξης που παρέχει η
Αρμόδια Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
eDrochelDdesk(a)treasurv.gov.cv, Τηλ. 00357 22605050).
Οι Αγοραστές, καλούνται να προμηθεύονται τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στις πέντε
ομάδες των Συμφωνιών για την κάλυψη των αναγκών τους, τηρώντας τους όρους της
συμφωνίας και αντλώντας όλα τα οφέλη που προκύπτουν από μια τέτοια διαδικασία.
Σύμφωνα με την απόφαση 71.065 του Υπουργικού Συμβουλίου, η πραγματοποίηση αγορών
μέσω συμφωνιών πλαίσιο υιοθετήθηκε ως Κυβερνητική Πολιτική. Ωστόσο, δίνεται ως
ασφαλιστική δικλείδα, η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να προκηρύξουν δικό τους
διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία και να μην
χρησιμοποιήσουν τη συμφωνία πλαίσιο για ικανοποίηση των αναγκών τους, νοουμένου
όμως ότι τεκμηριώνουν ότι δύνανται να εξασφαλίσουν καλύτερους συνολικούς όρους ή τιμές
από εκείνους της συμφωνίας πλαίσιο. Νοείται ότι πριν οποιοσδήποτε αγοραστής
προχωρήσει σε διαδικασίες εκτός της Συμφωνίας θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά το Γενικό
Λογιστήριο της Δημοκρατίας τεκμηριώνοντας τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να το
πράξει.

Παρακαλώ όπως για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή οποιαδήποτε προβλήματα αντιμετωπίσετε
και έχουν σχέση με την εφαρμογή της Συμφωνίας καθώς και για τυχόν εισηγήσεις για
βελτίωση της, αποτείνεστε στο κ. Νίκο Νικολάου αρ. τηλεφώνου 22602340 ή στην
ηλεκτρονική διεύθυνση nnikolaou@treasurv.gov.cy.

Ρέα Γεωργίου
Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας

Κοιν.: - Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατία
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Παράρτημα Ι - Πληροφορίες Συμφωνίας Πλαίσιο και Ανάδοχοι της Συμφωνίας για
τους πρώτους 12 μήνες

Αριθμός
Ενημερωτικού
Δελτίου

ΓΛ/ΣΠ/ΕΔ 35

Είδη προϊόντων

Είδος 1: Μονόχρωμος Εκτυπωτής Α4 Βαριάς Χρήσης
Είδος 2: Μονόχρωμος Εκτυπωτής Α4 Κανονικής Χρήσης
Είδος 3: Έγχρωμος Εκτυπωτής Α4 Κανονικής Χρήσης
Είδος 4; Έγχρωμο Πολυμηχάνημα
Είδος 5: Έγχρωμος Εκτυπωτής A3

Ανάδοχοι για
τους πρώτους
12 μήνες της
Συμφωνίας

• Lasercharge Ltd (Είδος 1)
• SiIiconBlue Corporation Ltd (Είδη 2,4 και 5)
• A Kirmitsis Ltd (Είδος 3)

Διάρκεια Ισχύος
Συμφωνιών

Τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας, με
δικαίωμα επέκτασης για δώδεκα (12) μήνες.

Διάρκεια Ισχύος
Τιμών

Οι τιμές και τα προϊόντα ισχύουν για περίοδο 12 μηνών. Με την λήξη της
περιόδου των 12 μηνών οι τιμές και τα προϊόντα ενημερώνονται για την
επόμενη χρονική περίοδο των 12 μηνών

Εγγύηση/Συντήρ
ηση

Πέντε (5) χρόνια

Τόπος διάθεσης
Υπογραμμένων
Συμφωνιών

Ι στοσελίδα www. eprocurement.gov.cy

Μενού: «Πληροφορίες» - «Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις»

Τρόπος
υποβολής
Παραγγελιών

Ηλεκτρονικά με την χρήση τοϋν καταλόγων των προϊόντων στο σύστημα
www,eerocurement,aov,cy.

Προθεσμία
παράδοσης
παραγγελίας

Με την αποδοχή μιας Παραγγελίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται πάραυτα και
σε κάθε περίπτωση να παραδίδει τα Προϊόντα το αργότερο:

Πριν το τέλος του τρίτου μήνα που ακολουθεί την υπογραφή της
Συμφωνίας Πλαίσιο ή την ανάθεση μιας επιμέρους διαδικασίας
αναπροσαρμογής, σύμφωνα με το Άρθρο 5 ή
ii. εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της
παραγγελίας

Προθεσμία
πληρωμής
τιμολογίου

Τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου

Αρμόδιος
Λειτουργός

Νίκος Νικολάου
Τηλ: 22-602340, e-mail: nnikolaou@treasury.gov.cy


