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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τμήμα Προμηθειών
Πληροφορίες: Περικλης Βαφειάδης, Άρτεμις Μαντούση, Τριανταφυλλιά Πολίτου
Τηλ.: 2313 320556 – 542 -537
Fax: 2310 252487
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑΜ:
ΑΔΑ:
Θεσσαλονίκη 18.05.2020
Αριθμ. Πρωτ. 23954
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - CPV 7952100-2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
3ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αναθέτουσα αρχή

3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αρμόδια διεύθυνση / τμήμα

Διεύθυνση Οικ/κής Οργ/σης & Υπ/ξης
Τμήμα προμηθειών

Διεύθυνση - στοιχεία επικοινωνίας
αναθέτουσας αρχής
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Κριτήριο κατακύρωσης

Αριστοτέλους 16, ΤΚ 546 23, Θεσσαλονίκη
τηλ: 2313 320542, 2313 320537 fax: 2310 252487
prom@3ype.gr
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ετήσια Προϋπολογισθείσα Δαπάνη χωρίς

12.419,35 €

ΦΠΑ
Ετήσια Προϋπολογισθείσα Δαπάνη με ΦΠΑ

15.400,00 €

Κόστος Ετήσιας Παράτασης χωρίς ΦΠΑ

12.419,35 €

Κόστος Ετήσιας Παράτασης με ΦΠΑ

15.400,00 €

Συνολικό Κόστος Σύμβασης χωρίς ΦΠΑ

24.838,70 €

(Ετήσια Σύμβαση + Ένα έτος Παράτασης)
Συνολικό Κόστος Σύμβασης με ΦΠΑ

30.800,00 €

(Ετήσια Σύμβαση + Ένα έτος Παράτασης)
Ισχύς Σύμβασης

Ένα έτος σύμβασης με το μονομερές δικαίωμα
παράτασης ενός έτους κατά προϋπολογισμό.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης

Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 και ώρα 14:30

προσφορών
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού

Τρίτη 26 Μαΐου 2020 και ώρα 10:00:

Τόπος διενέργειας

Τμήμα προμηθειών 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας

Κωδικός CPV

79521000-2
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

3η ΥΠΕ Μακεδονίας

Ταχυδρομική διεύθυνση

Αριστοτέλους 16

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Ταχυδρομικός Κωδικός

54623

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

GR 122 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλέφωνο

2313 320556 -542 - 537

Φαξ

2310 252487

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

prom@ype.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Περικλης Βαφειάδης, Άρτεμις Μαντούση, Τριανταφυλλιά
Πολίτου

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.3ype.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.)
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ανήκει στο Υπουργείο Υγείας,
Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η υγεία.

Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.

Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει με τον 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28.06.2014)
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Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις
2.

Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.), όπως ισχύει, ο οποίος έχει κυρωθεί με το άρθρο πρώτο
του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 45/93-1999).

3.

Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.
Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει.

4.

Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 25/Α/09.02.2007)

5.

Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007).

6.

Του Ν. 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 66/11.5.2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες
διατάξεις», άρθρο 24.

7.

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.(Α-112).

8.

Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων
συμβάσεων», έτσι όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ
Α’51/2012)

9.

Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

10. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-09-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51 τ.Α΄/2012) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».
12. Του Ν 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α/07.05.2013) Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,

4093/2012 και 4127/2013
13. Του Ν. 4174-2013 (170-τ.Α΄- 26.7.2013) Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις
14. Του Ν. 4238-2014 (38-τ.Α΄-17.02.2014) Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις
15. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161)
και λοιπές ρυθμίσεις».
16. Του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής

του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»
17. Του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014) Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας

2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά
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με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών−μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για
μεταμόσχευση − Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και
λοιπές διατάξεις.
18. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ. Α΄/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
19. Του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/25.05.2016) Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.
20. Του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ) και όπως τροποποιημένος ισχύει.
21. Τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38 Α΄/28-03-2017) που αφορά τη "Συγκρότηση

Τοπικών Ομάδων Υγείας".
22. Τον Ν.4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α΄/2017) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,

επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».
23. Τον Ν. 4683/2018 (ΦΕΚ 83/Α΄/2018) Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την

αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις.
24. Την υπ΄αριθμ. 885/12.05.2020 (ΑΔΑ 6Φ2ΣΟΡΕΠ-Γ0Λ) Απόφαση του Διοικητή με την οποία εγκρίθηκε

ο Πίνακας Προγραμματισμού Έτους 2020 όπου συμπεριλαμβάνεται η αναφερόμενη διαγωνιστική
διαδικασία με ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη 16.000,00€.
25. Την υπ΄αριθμ. 934/18.05.2020 (ΑΔΑ: : 6ΑΓ5ΟΡΕΠ-6ΒΣ) Απόφαση του Διοικητή με την οποία εγκρίθηκε

η διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

Γενικοί Όροι Πρόσκλησης
Η Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας προκειμένου να προχωρήσει στην ανάθεση
εκτέλεσης των εργασιών εκτύπωσης φωτοαντιγράφων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού,
για τις άμεσες ανάγκες της 3ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) προσκαλεί όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο και
ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά στην Διοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), Αριστοτέλους 16, Τ.Κ.
546 23, Θεσσαλονίκη.
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Η πρόσκληση ενδιαφέροντος διενεργείται σύμφωνα με το κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), με CPV: 79521000-2
Για την κάλυψη της δαπάνης της σύμβασης έχει εκδοθεί η υπ΄αριθμ. 23059/12.05.2020 (ΑΔΑ Ψ4ΗΤΟΡΕΠΦΒΦ, ΚΑΕ:0419.01) ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού 32.000,00 € όπως Καταχωρήθηκε με α/α
896 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας.
Οι προσφορές θα συνοδεύονται απαραίτητα από την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του
άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV), υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο του οικονομικού
φορέα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της
παραγράφου 13 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα….., νοείται ο
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής
του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο
φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».
Οι προσφορές θα κατατεθούν εντός κλειστού φακέλου με την ένδειξη:
«Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την ανάθεση εκτέλεσης των εργασιών εκτύπωσης φωτοαντιγράφων
με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, για τις άμεσες ανάγκες της 3ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας»
στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, Διεύθυνση Αριστοτέλους 16, 3ος όροφος ΤΚ
54623.
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:

Δευτέρα 25/05/2020 και ώρα 14.30 μμ

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών:

Τρίτη 26/05/2020 και ώρα 10:00 π.μ.

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
1.

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρ.73 και
του άρ.74 οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά κατά
την υποβολή της προσφοράς τους:
(α) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις,
που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
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(β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή
χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που
δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο
οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
(γ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ)
προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης
(όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ.,
ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή
τους.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στο σύνολο των ειδών και της αντίστοιχης προκηρυχθείσας
ποσότητας και όχι για μέρος αυτής.

2.

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα
από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 103 – 105 του Ν. 4412/2016. Από
την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει
συναφθεί.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Θα κατατεθεί τεχνική και οικονομική προσφορά σε δύο αντίτυπα (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ – ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ).
Στην τεχνική προσφορά να αναγράφεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν γνώση των όρων της έρευνας στην
αγορά, τους οποίους αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα με την κατάθεση ανάλογης Υπεύθυνης
Δήλωσης. Στην τεχνική προσφορά θα κατατεθούν όλα τα συνοδευτικά έντυπα όπως ISO εμπορίας και
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διακίνησης ή παροχής υπηρεσιών των συμμετεχόντων και prospectus των προσφερόμενων μηχανημάτων
καθώς και υπεύθυνη δήλωση αναφοράς του εργοστασίου παραγωγής.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.

Η πληρωμή της αξίας των τιμολογίων, θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/08-08-2016
(Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), μετά την υπογραφή του σχετικού
πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των εργασιών και με την προσκόμιση του
τιμολογίου και των δελτίων φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Η πληρωμή
πραγματοποιείται μετά τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία
Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στα τιμολόγια θα αναφέρεται η τιμή των ειδών μόνο σε ΕΥΡΩ.

2.

Οι προσφορές θα ισχύουν για τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες.

3.

Η συναφθείσες συμβάσεις θα ισχύουν για ένα (1) έτος με μονομερές δικαίωμα παράτασης ενός
έτους κατά προϋπολογισμό.

4.

Ο Προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. O Φ.Π.Α. βαρύνει τη 3η ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ).

5.

Η κατακύρωση θα γίνει στον ενδιαφερόμενο που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σύγκρισης
(τιμή/σελίδα) μεταξύ τεχνικά αποδεκτών ειδών (προσφερόμενα μηχανήματα).

6.

Εφόσον η παρεχόμενη υπηρεσία παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών (ΦΕΚ 777/Β΄/0406-2010) της Ε.Π.Υ., καλείστε να προσκομίσετε Υπεύθυνη Δήλωση με τις αναγραφόμενες τιμές των
ειδών στην ιστοσελίδα www.epromy.gr (παρατηρητήριο τιμών). Η υπηρεσία δεν θα δεχθεί
οικονομική προσφορά ανώτερη των τιμών που θα αναφέρονται στην παραπάνω δήλωση. Εάν οι εν
λόγω υπηρεσίες δεν παρακολουθούνται από το Παρατηρητήριο Τιμών, απλώς θα αναφέρεται στην
Υπεύθυνη Δήλωση.

7.

Η έρευνα στην αγορά θα διενεργηθεί σύμφωνα με το Ν. 4412/08-08-2016 (Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και την 934/18.05.2020 (ΑΔΑ: : 6ΑΓ5ΟΡΕΠ-6ΒΣ) απόφαση του
Διοικητή της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να προσφέρουν και για τα έξι (6) ζητούμενα μηχανήματα.
Στην προσφερόμενη τιμή για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης φωτοτυπιών περιλαμβάνεται:
α)

η εγκατάσταση του μηχανήματος,

β)

η εκπαίδευση των χειριστών του μηχανήματος από ειδικευμένους τεχνικούς του αναδόχου που
περιλαμβάνει την εκμάθηση του χειρισμού του μηχανήματος, την πλήρη γνώση των
χαρακτηριστικών και του τρόπου λειτουργίας του, και την αποκατάσταση εμπλοκών κατά την
λειτουργία,
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γ)

η δωρεάν προληπτική συντήρηση μία φορά το μήνα,

δ)

η δωρεάν και άμεση αποκατάσταση τυχόν βλάβης του μηχανήματος (εντός 24ωρών)

ε)

τα ανταλλακτικά καθώς και όλα τα αναλώσιμα υλικά του μηχανήματος (γραφίτης, τύμπανο,
developerer, συρραπτικά πλην του χαρτιού).

Ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας)

Δρ. Μπογιατζίδης Παναγιώτης

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV– ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ, ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΣΑΡΩΣΗΣ.

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

2

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (Α4) ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ,
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΣΑΡΩΣΗΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

15.400,00€

Αναλυτικότερα, η διάθεση των μηχανημάτων θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
•

Ένα (1) ασπρόμαυρο φωτοαντιγραφικό μηχάνημα θα τοποθετηθεί στο κτίριο επί της οδού Μαβίλη 11
για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης της 3ης ΥΠΕ

•

Ένα (1) ασπρόμαυρο φωτοαντιγραφικό μηχάνημα θα τοποθετηθεί στο κτίριο επί της οδού
Αριστοτέλους 16 για τις ανάγκες της Διοίκησης της 3ης ΥΠΕ λόγω των προγραμματισμένων
μετακινήσεων των τμημάτων.

•

Ένα (1) ασπρόμαυρο φωτοαντιγραφικό μηχάνημα θα τοποθετηθεί στο κτίριο επί της οδού Μόδη 9 για
τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ.

•

Ένα (1) πολυμηχάνημα θα τοποθετηθεί στο κτίριο επί της οδού Πηνειού για τις ανάγκες της Τεχνικής
Υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ

•

Ένα (1) πολυμηχάνημα θα τοποθετηθεί στο κτίριο επί της οδού Ελευθερίας 48 (Αμπελόκηποι) στην
Κεντρική Αποθήκη της 3ης ΥΠΕ

•

Ένα (1) πολυμηχάνημα θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες όπως θα προκύψουν από τις
προγραμματισμένες μετακινήσεις των γραφείων της 3ης ΥΠΕ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α

Συνολική Αξία Χωρίς ΦΠΑ

Φ.Π.Α.
24%

Συνολική Αξία
Συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ

Ημερομηνία,……../……../2020

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1
2
3

Κατασκευαστής/ Μοντέλο
Αριθμός Μονάδων τρία (3)
Τεχνολογία
Η κατασκευή και λειτουργία του μηχανήματος να είναι
σύμφωνα με τα διεθνή standards. Το προσφερόμενο μοντέλο θα
πρέπει να είναι μοντέλο τελευταίας πενταετίας, σε καινούργια
κατάσταση και δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της
παραγωγής των μηχανήματων ή κατάσταση EndOfLife.
Να έχει μέγιστη μηνιαία παραγωγική ικανότητα (όχι DutyCycle)
τουλάχιστον 8.000 φωτοαντιγράφων/μηνα.
Ελάχιστο machinelifetime
Κάθε μηχάνημα θα πρέπει να συνοδεύεται κατά την παράδοση
του από τα εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας

Να αναφερθεί
ΝΑΙ
Ασπρόμαυροlaser

8

Μέγεθος χαρτιού τροφοδοσίας (αντίγραφα/εκτυπώσεις)

A6-Α3 τουλάχιστον

9

Τροφοδοσία χαρτιού

10

Μέγεθος πρωτοτύπων

Α5-Α3 τουλάχιστον

11
12
13

Ανάλυση αντιγραφής
Δίσκος πλαϊνής τροφοδοσίας Bypass
Πολλαπλά φωτοαντίγραφα

14

Μνήμη

15

Ταχύτητα φωτοαντιγραφής

16

Χρόνος πρώτου αντιγράφου

≥ 600dpi
≥80 φύλλων
1-999
>1 GB RAM &
≥ 250 GB HDD
≥ 30αντίγραφα
Α4/λεπτόλεπτό & ≥
15 αντίγραφα
Α3/λεπτό
≤ 8 δευτερόλεπτα

17

Διαχείριση πρωτοτύπων Αυτόματος τροφοδότης με αναστροφή
χωρητικότητας τουλάχιστον 100 φύλλων

18
19
20
21

Χρόνος προθέρμανσης
Κωδικοί χρηστών
Σμίκρυνση Μεγέθυνση
Οθόνη Αφής τουλάχιστον 8 ιντσών

4

5
6
7

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
5 χρόνια
ΝΑΙ

≥ 1000 φύλλων

ΝΑΙ
≤ 30sec
≥100
25-400%
ΝΑΙ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

22
23

Δικτυακός εκτυπωτής
Μονάδα αυτόματης διπλής όψης (duplexunit)

24

Ανάλυση εκτύπωσης

25

Πρωτόκολλα

26

Σύνδεση

27

USB 2.0

ΝΑΙ
ΝΑΙ
1.200 x
1.200dpiτουλάχιστον
PCL5/PCL6, Adobe
PostScript 3
TουλάχιστονEtherne
t10/100/1000,
NAI

ΣΑΡΩΣΗ
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28

Έγχρωμος δικτυακός σαρωτής

ΝΑΙ

29

Έγχρωμη σάρωση και από επίπεδη επιφάνεια και να διαθέτει
ταχύτητα τουλάχιστον 50 σελίδων / λεπτό.

ΝΑΙ

30

Λειτουργίες σάρωσης

31

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων σάρωσης

32
33

Ναδιαθέτει Network Twain drivers
Σμίκρυνση Μεγέθυνση

34

Κόστος ανά σελίδα (να φαίνεται στην οικονομική προσφορά)

35

36

Εγκατάσταση – παραμετροποίηση στον χώρο που θα υποδειχθεί
από τον υπεύθυνο της εκάστοτε ΔομήςΠρωτοβάθμιας Υγείας ή
τον Υπεύθυνο από την Διεύθυνση Πληροφορικής της 3ης ΥΠΕ
Μαζί με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί και το Φύλλο
Συμμόρφωσης με απαντήσεις προς όλες τις παραγράφους των
τεχνικών προδιαγραφών. Η μη κατάθεση του φύλλου αυτού
συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου. Όλοι οι
παραπάνω όροι είναι απαιτητοί, επί ποινής αποκλεισμού.

Τουλάχιστον Scan to
folder/email/USB
TIFF, JPEG, PDF
ΝΑΙ
25-400%
≤ 0,009 ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α ανά
ασπρόμαυρο
αντίγραφο
ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ (ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ)
ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ, ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΣΑΡΩΣΗΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1

Αριθμός Μονάδων τρεις (3)

2
3
4

6

Τεχνολογία εκτύπωσης
Λειτουργίες αντιγραφής, εκτύπωσης, σάρωσης
Η κατασκευή και λειτουργία του μηχανήματος να είναι
σύμφωνα με τα διεθνή standards.Το προσφερόμενο μοντέλο θα
πρέπει να είναι μοντέλο τελευταίας πενταετίας,σε καινούργια
κατάσταση, να βρίσκεται στη σειρά παραγωγής του
εργοστασίου παραγωγής και δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί
παύση της παραγωγής των
μηχανήματων ή κατάσταση
EndOfLife.
Μέγεθος χαρτιού τροφοδοσίας (αντίγραφα/εκτυπώσεις)

7

Μεγίστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού

8
9
10

Μνήμη
Οθόνη Color Touch Screen
Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας

11

Διαχείριση πρωτοτύπων Αυτόματος τροφοδότης με αναστροφή.

ΝΑΙ

12
13

Δικτυακός εκτυπωτής
Μονάδα αυτόματης διπλής όψης (duplexunit)

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΑΙ
Ασπρόμαυρος laser
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Α4
≥ 250 φύλλων
≥ 250MB
≥4,2'
≤8 δευτερόλεπτα
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14

Ανάλυση εκτύπωσης

15

Ταχύτητα επεξεργαστή

≥ 400Hz

16

Μέση κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία

≤950W

17

Κατανάλωση ισχύος (ετοιμότητα)

≤120W

18

Πρωτόκολλα

19

Ονομαστική ταχύτητα εκτύπωσης (σελίδες Α4 ανά λεπτό)

20

Μηνιαίος φόρτος εργασίας σε σελίδες(dutycycle)

21

Να υποστηρίζει Toner

22

Παραδοτέο CD με τους drivers για λειτουργικά συστήματα
Windows 7/8/10

23

Συνδεσιμότητα

24

Έγχρωμος δικτυακός σαρωτής

25

Λειτουργίες σάρωσης

26

Παραδοτέο καλώδιο USB και καλώδιο δικτύου για τη σύνδεση
του με υπολογιστή

27

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων σάρωσης

28

Κόστος ανά σελίδα (να φαίνεται στην οικονομική προσφορά)

29

Εγκατάσταση – παραμετροποίηση στον χώρο που θα
υποδειχθεί από τον υπεύθυνο της εκάστοτε Δομής
Πρωτοβάθμιας Υγείας ή τον Υπεύθυνο από την Διεύθυνση
Πληροφορικής της 3ης ΥΠΕ

30

≥1200 x 1200 dpi

PCL5/PCL6
≥ 30ppm
≥ 30.000 σελίδες /
μήνα
≥ 3000 σελίδων
ΝΑΙ
TουλάχιστονEtherne
t ,USB,WiFi
ΝΑΙ
Τουλάχιστον Scan to
folder/email/USB
ΝΑΙ
TIFF, JPEG, PDF
≤ 0,009ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α ανά
ασπρόμαυρο
αντίγραφο
ΝΑΙ

Μαζί με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί και το Φύλλο
Συμμόρφωσης με απαντήσεις προς όλες τις παραγράφους των
τεχνικών προδιαγραφών. Η μη κατάθεση του φύλλου αυτού
συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου. Όλοι οι
παραπάνω όροι είναι απαιτητοί, επί ποινής αποκλεισμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV– ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρου 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.
4 Ν. 1599/1986)
(1)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνομα:
Όνομα
Πατέρα:

Επώνυμο:

και

Επώνυμο

Όνομα
και
Μητέρας:

Επώνυμο
(2)

Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός
Ταυτότητας:

Δελτίου

Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιότυπου (Fax):

Τηλ:
Οδός

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου (Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου:
1) Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος
2)Συμμετέχω
στην
υπ.αριθμ…………………….………..πρόσκληση
ενδιαφέροντος
της
3ης
ΥΠΕ
για
την
ανάθεση
………………………………………………………………… ……….………………………………….
3) Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
4) Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά
από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ
5) Δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή ανάλογες καταστάσεις,
6) Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016
7) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή
ακύρωση του Διαγωνισμού
8) Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο
εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγούν
9) Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες
10) Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού
(ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
11) Δεσμεύεται για την άμεση παράδοση των ειδών, το αργότερο εντός τριών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης

Ημερομηνία:
Ο/Η Δηλ………

(Υπογραφή)
(1)
(2)
(3)

(4)

Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
Αναγράφεται ολογράφως.
«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.
Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη
μέχρι 10 ετών.
Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη
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