ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ης

Aριστοτέλους αρ. 16, 546 23 Θεσσαλονίκη
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. :16ΠΕ/2015
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
προµήθειας συσκευών µηχανογράφησης , για τις ανάγκες του ΠΕ∆Υ της 3ης ΥΠΕ
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόχειρος ∆ιαγωνισµός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Χαµηλότερη τιµή

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV

Ηµεροµηνία: 18/03/2016
Ηµέρα: Παρασκευή
Ώρα: 10:00΄
Γραφεία της 3ης ∆.Υ.Πε. (Μακεδονίας)
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αριστοτέλους 16 – Θεσ/νίκη
Όπως αναλυτικά αναφέρονται στα ΜΕΡΗ Β΄ & Γ΄
30121200-5
30121410-0
30232110-8

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ
40.201,90 ευρώ
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ )

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ
ΕΙ∆ΟΥΣ

Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του ∆ηµοσίου και
τρίτων νόµιµες κρατήσεις (άρθρο 11 της
∆ιακήρυξης)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΤΥΠΟ

16– 02- 2016
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 81/Α/04.04.2005), όπως ισχύει σήµερα.
1.2. 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)
1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 134/Α/18.06.2007) όπως ισχύει σήµερα.
1.4. Του Ν. 2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 256/Α/02.11.2001), όπως ισχύει σήµερα.
1.5. Το Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/A/03.08.2010), άρθρο 22 «Συµβάσεις προµήθειας
ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού».
1.6. Του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ
204/Α/19.07.1974)
1.7. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/22.03.1994) άρθρο 24 «Παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα
από εµπορικές επιχειρήσεις».
1.8. Του Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27.11.1995) άρθρο 84 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού,
ελέγχου των ∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
1.9. Του Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/01.02.1995) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και
Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2323/95 (Φ.Ε.Κ.
145/Α/13.07.1995) «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες ∆ιατάξεις» .
1.10. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/09.03.1999) «Κυρώσεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας
και άλλες διατάξεις».
1.11.Του Ν. 2741/1999 (Φ.Ε.Κ. 199/Α/28.09.1999) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου
Τροφίµων, άλλες Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης» όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242/Α/11.10.2002) και στη συνέχεια µε το
άρθρο 12 παρ. 27 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14.02.2005).
1.12. Του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007).
1.13. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/20.03.2007)
1.14. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03.12.2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και
εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013».
1.15. Το Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15.03.2010) «Προστασίας της Εθνικής Οικονοµίας –
Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης», άρθρο 12 «Αναπροσαρµογή
Φ.Π.Α.», και άρθρο 20 § 3 «Έναρξη ισχύος».
1.16. Το Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/03.08.2010), άρθρο 27 «Εξόφληση προµηθειών
Νοσοκοµείων και ρυθµίσεις θεµάτων σχετικών διαγωνισµών» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.
3918/2011.
1.17. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως
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τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) «Τροποποίηση του Ν.
3310/2005 ….».
1.18. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες
διατάξεις»
1.19. Του Ν. 4024/2011, (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών
οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση».
1.20. Του Ν. 4055(ΦΕΚ 51,τευχ. Α΄/12.03.2012) «∆ίκαια ∆ίκη και εύλογη ∆ιάρκεια αυτής» και
Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204,τευχ. Α΄/2011) «Σύσταση Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων».
1.21.Του Π.∆. 122/2012 (ΦΕΚ 215/5-11-2012) «Κανονισµός Λειτουργίας της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµόσιων Συµβάσεων».
2. Τις αποφάσεις:
2.1. Την υπ΄αριθµ 798/11.06.2015 (Α∆Α:6Ρ120ΡΕΠ-ΕΞ3) Απόφαση της 3ης ∆ΥΠΕ που αφορά
έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια συσκευών µηχανογράφησης, από το ΠΠΥΥ
2014 για τις ανάγκες του ΠΕ∆Υ προϋπολογισθείσας δαπάνης 40.201,90€ µε ΦΠΑ.
2.2. Tις υπ΄αριθµ 4400-4401-4402-4403/03.02.2016 Αποφάσεις αναλήψης υποχρέωσης της 3ης
∆ΥΠΕ.
2.3. Την υπ΄αριθµ
94/10.02.2016 (Α∆Α:ΨΙΘ∆ΟΡΕΠ-ΧΙΛ) απόφαση της 3ης ∆ΥΠΕ περί
έγκρισης για την προµήθεια «συσκευών µηχανογράφησης, από το ΠΠΥΥ έτους 2014, για τις
ανάγκες του ΠΕ∆Υ, προϋπολογισθείσας δαπάνης 40.201,9 € µε Φ.Π.Α.
3. Τα έγγραφα:
3.1. Το υπ΄ αριθµ πρωτ. 18425/12.06.2015 έγγραφο της 3ης ∆ΥΠΕ που αφορά αποστολή προς
έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια ¨Συσκευών µηχανογράφησης¨για τις
ανάγκες της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας από το ΠΠΥΥ έτους 2014.
3.2 Το υπ΄αριθµ 5148/23.12.2015 έγγραφο της ΕΠΥ που αφορά αποστολή αποσπάσµατος
πρακτικού συνεδριάσεως Ε.Π.Υ σχετικά µε την ¨Έγκριση τηρηθείσης διαδικασίας επί των
τεχνικών προδιαγραφών για τις ανάγκες των Φορέων Υγείας ΠΠΥΥ 2014.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια συσκευών
µηχανογράφησης , για τις ανάγκες του ΠΕ∆Υ της 3ης ∆ΥΠΕ προϋπολογισθείσας δαπάνης
40.201,90 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης την
χαµηλότερη τιµή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΠΕΔΥ + K.
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
Μονάδες
πρωην
ΚΥ
Τιμή
Τιμή
3η ΥΠΕ Τιμή με ΕΟΠΥΥ Τιμή με (τεμάχια Τιμή με
μονάδας μονάδας
)
ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
χωρίς
(ΜΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ (τεμάχια) ΦΠΑ (τεμάχια) ΦΠΑ
ΦΠΑ
ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΑ ΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
490,00 602,70
22
13.259,40
2
1205,40
10
6027,00
10
6027,00 13259,40
176,47 217,06
30
6.511,74
3
651,17
14
3038,81
13
2821,76
6511,74
217,65 267,71
11
2.944,80
2
535,42
4
1070,84
5
1338,55
2944,80
564,71 694,59
6
4.167,56
0,00
4
2778,37
2
1389,19
4167,56

Δικτυακός Εκτυπωτής
Εκτυπωτής Συνταγογραφησης
Φαξ
Εκτυπωτής Dot Matrix
Φορητούς Εκτυπωτές για
συνταγογράφηση
Aσπρόμαυρο φωτοαντιγραφικό
μηχάνημα
A3 laser εγχρωμος εκτυπωτής
A4 laser εγχρωμος εκτυπωτής

243,00 298,89

6

1.793,34

6.100,00 7503,00
1.170,00 1439,10
310,00 381,30

1
2
3
81

7.503,00
2.878,20
1.143,90
40.201,9

ΣΥΝΟΛΙΚΑ

1
2
3

0,00

0,00

7503,00
2878,20
1143,90
0,00
13917,09

6

1793,34

1793,34

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

7503,00
2878,20
1143,90
0,00

12915,02

13369,83

40.201,9

Όλα τα προσφερόµενα είδη απαιτείται να είναι καινούργια και σε άριστη κατάσταση.
Όλα τα προσφερόµενα είδη να συνοδεύονται από σχετικά prospectus και να υπάρχει δήλωση
ΑΡΘΡΟ 1
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γραφείο
Πρωτοκόλλου 3ης
∆.Υ.Πε. Μακεδονίας

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μέχρι και την
17- 03– 2016
Πέµπτη
ΩΡΑ: 14.30΄

ΤΟΠΟΣ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γραφεία της 3ης
∆.Υ. Πε.
Μακεδονίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Παρασκευή
18 – 03- 2016
ΩΡΑ : 10:00΄

Προσφορές που κατατίθενται µετά την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες
Άρθρο 2
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής -Τεύχη δηµοπράτησης- ∆ηµοσιότητα
Αναθέτουσα Αρχή είναι η 3η ∆.Υ.Πε. (Μακεδονίας)
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : 231 3 320500/ 231 3 320542, 569
Φαξ : 231 3 320508/ 231 0 252487
E-mail: prom@3ype.gr
Πληροφορίες: Αθανάσιος Μητάκος
Το τεύχος δηµοπράτησης, το οποίο αποτελεί συµβατικό στοιχείο.
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Η Περίληψη της παρούσας προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση:
στην επίσηµη ιστοσελίδα του προγράµµατος ∆ιαύγεια, www.diavgeia.gov.gr,.
Στον ελληνικό τύπο στις:
Α) ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
1. ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
2.ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Β) Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δηµοσίευση στις ΗΜΕΡΗΣΙΕΣΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ εφηµερίδες των νοµών Ν.Πέλλας, Ν.Ηµαθίας, Ν.Θεσσαλονίκης, Ν.Κοζάνης,
Ν.Φλώρινας, Ν.Πιερίας, Ν.Καστοριάς και Ν.Γρεβενών, ως εξής:
•

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

•

ΛΑΟΣ

•

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

•

ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

•

ΠΟΛΙΤΗΣ

•

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ

•

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

•

ΠΡΩΪΝΗ

4. Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (www.3ype.gr)
5. Ανάρτηση της παρούσας διακήρυξης στον Πίνακα ανακοινώσεων της 3ης ∆ΥΠΕ(Μακεδονίας)
α) Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.
β) ∆ήµου Θεσσαλονίκης
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για ανάρτηση στους Πίνακες ανακοινώσεων
των εξής επιµελητηρίων:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

οι δαπάνες δηµοσίευσης βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. (άρθρο 152 του Ν. 4281/2014 ).
Άρθρο 1ο
∆ικαίωµα συµµετοχής
∆ικαίωµα Συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι αναφερόµενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν
εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας:
α) Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά.
β) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
γ) Συνεταιρισµοί.
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Οι ενώσεις προµηθευτών δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή
προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο
εάν κατακυρωθεί σ’ αυτήν η σύµβαση, εφόσον, κατά την κρίση της ∆ιοίκησης της 3ης ΥΠΕ
Μακεδονίας, η περιβολή ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική
εκτέλεση της σύµβασης.
Άρθρο 2ο
Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής
1.1. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν µε την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, κατά την διαδικασία των
άρθρων 11 και 12 του Π.∆. 118/2007 και σύµφωνα µε τις διατάξεις και τους όρους της παρούσας
διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια.
Α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόµενα
κατωτέρω δικαιολογητικά συµµετοχής. Ειδικότερα, οι προσφέροντες υποβάλλουν:
1. Οι Έλληνες πολίτες:
Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία:
i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν.
ii) Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς,
- δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση α) για κάποιο από τα
αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, β) για κάποιο από τα
αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, απ’ αυτά που ορίζονται στη διακήρυξη, ή
γ) για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας,
όπως όλα αυτά εξειδικεύονται κατωτέρω, στην παρ. 1.2 του παρόντος άρθρου,
υπό στοιχ. Α.1.α΄,
- δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,
- είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους,
- είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, προσδιορίζοντάς το σαφώς, κατά
τόπο και ειδική αρµοδιότητα, εφόσον υπάρχει (π.χ. Επιµελητήριο Πιερίας,
Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης κ.ο.κ.) και
- η επιχείρησή τους δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και
επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή
ειδικής εκκαθάρισης.
ΠΡΟΣΟΧΗ
∆ιευκρινίζεται ότι: οι δηλώσεις περί µη καταδίκης δεν συντάσσονται από
πρόσωπα πέραν αυτών που ορίζει η διακήρυξη, εκτός και αν κατατεθεί σχετικό
πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση.
Β. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό
τους.
Γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, µε την οποία να
δηλώνεται ότι: i) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές
µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα και
ii) δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
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που απαιτούνται µε την παρούσα διακήρυξη κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του Π.∆.
60/2007 ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές (άρθρο 43 παρ. 2 του
Π.∆. 60/2007). Η µη εκπλήρωση της προϋπόθεσης υπό στοιχ. i ανταποδεικνύεται από
την αναθέτουσα Aρχή ή άλλο υποψήφιο µε σχετική αµετάκλητη απόφαση δικαστικής
αρχής ή απόφαση αρµόδιας διοικητικής αρχής, η οποία δεν υπόκειται πλέον σε
προσβολή µε ένδικα µέσα.
∆. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, µε την οποία να
δηλώνεται: i) ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της επιχείρησής
τους, ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή τους σε δηµόσιο διαγωνισµό µε
αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, iii) ότι µέχρι το χρόνο υποβολής της
προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των
συµβατικών ή άλλων νόµιµων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δηµόσιου τοµέα,
iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι
αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόµενό τους, καθώς και v) ότι η προσφορά
συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν
γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Η µη εκπλήρωση των
προϋποθέσεων υπό στοιχ. i, ii και iii ανταποδεικνύεται από την αναθέτουσα Αρχή ή
άλλο υποψήφιο µε σχετική αµετάκλητη απόφαση δικαστικής αρχής ή απόφαση
αρµόδιας διοικητικής αρχής, η οποία δεν υπόκειται πλέον σε προσβολή µε ένδικα
µέσα.
2. Οι αλλοδαποί:
Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η οποία θα έχει το
περιεχόµενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. Α.1.β΄.
Β. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό
τους.
Γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η οποία θα έχει το
περιεχόµενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. Α.1.γ.
∆. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται ανωτέρω, υπό στοιχεία. Α.1.δ΄, τα οποία εφαρµόζονται ανάλογα.
3. Τα voµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά:
α. Όλα τα ανωτέρω δικαιoλoγητικά των παραγράφων A.1 και Α.2, κατά περίπτωση.
∆ιευκρινίζεται ότι:
i) Οι απαιτούµενες κατά τα άνω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται, επί εταιριών
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
από όλους τους διαχειριστές τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτηµένο απ’
αυτούς και επί ανωνύµων εταιριών (Α.Ε.) από τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα
σύµβουλο ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτηµένο µε απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρίας.
ii) Ως προς ό,τι αφορά ειδικώς την ανυπαρξία ποινικής καταδίκης, οι υπεύθυνες
δηλώσεις αφορούν τα πρόσωπα όλων των διαχειριστών των Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.,
Ο.Ε. και Ε.Ε. (προσοχή, εφόσον υπάρχει πέραν του ενός διαχειριστής, η
αναφερόµενη δήλωση θα πρέπει να συνταχθεί και από όλους τους διαχειριστές) και
του προέδρου και του διευθύνοντος συµβούλου των Α.Ε., υπογράφονται δε µόνον
από αυτούς, εκτός και αν κατατεθεί σχετικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση.
β. Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού
εκπροσώπησης, τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα προσκοµίζουν επιπρόσθετα:
i) Οι προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αντίγραφο του καταστατικού, όπως
τροποποιηµένο ισχύει, νόµιµα δηµοσιευµένου.
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ii) Οι Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιηµένο ισχύει, νόµιµα
δηµοσιευµένου, µαζί µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).
iii) Οι Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην
αρµόδια διοικητική Αρχή, µαζί µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) στα
οποία έχουν δηµοσιευτεί η σύσταση της Εταιρίας και οι τροποποιήσεις του
καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) στο οποίο έχει δηµοσιευτεί η
συγκρότηση του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου. Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία δηµοσιότητας, αρκεί η προσκόµιση ανακοίνωσης της
αρµόδιας διοικητικής αρχής για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων στην
ΓΕΜΗ.
iv) Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση
διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές
που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.
γ. Αντιστοίχως, τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα προσκοµίζουν επιπρόσθετα:
i) αντίγραφο του καταστατικού του νοµικού προσώπου, όπως τροποποιηµένο ισχύει,
και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, µε βάση τη νοµοθεσία της
χώρας όπου έχει την έδρα του, η τήρηση των προβλεπόµενων κανόνων
δηµοσιότητας ως προς ό,τι αφορά την ίδρυση και τις µεταβολές αυτού, καθώς και,
συµπληρωµατικά, για τα νοµικά πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από
συλλογικό όργανο (∆.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού
οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως
προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δηµοσιότητας και
ii) βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του,
από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο νοµικό
πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.
4. Οι Συνεταιρισµοί:
Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό
στοιχ. Α.1, Α.2 και A.3. ∆ιευκρινίζεται ότι α) οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω
υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του συνεταιρισµού,
ενώ, β) ως προς ό,τι αφορά ειδικώς την ανυπαρξία ποινικής καταδίκης, αφορούν το
πρόσωπο του ιδίου.
5. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και οι
κοινοπραξίες:
α. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προµηθευτή που
συµµετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία.
β. ∆ήλωση σύστασης ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας, νόµιµα θεωρηµένη για το
γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείµενο των
εργασιών του καθενός από τους συµµετέχοντες, το µέρος του αντικειµένου του
διαγωνισµού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς,
ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής (Νοσοκοµείου) και το
πρόσωπο που ενδεχοµένως τον αναπληρώνει.
6. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από
αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις,
αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή, στα κράτη
µέλη της Ε.Ε. όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου
επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αυτή
αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων.
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7. Σε περίπτωση µη υποβολής ή µη προσήκουσας υποβολής των αναφερόµενων
πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το αυτό
ισχύει και σε περίπτωση υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων µε αναληθές ή
ανακριβές περιεχόµενο.
Β. Χωριστό σφραγισµένο ΦΑΚΕΛΟ, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Εντός του φακέλου αυτού τοποθετείται η τεχνική προσφορά, τα δικαιολογητικά του άρθρου 9
του Π.∆. 118/2007 που ζητούνται από τη διακήρυξη, οι δηλώσεις του άρθρου 18 παρ. 2 ή 3
του Π.∆. 118/2007, κατά περίπτωση, και όσα άλλα έγγραφα και στοιχεία αναφέρονται στις
οικείες θέσεις του άρθρου 3ου του παρόντος παραρτήµατος, καθώς και των υπόλοιπων
παραρτηµάτων του διαγωνισµού.
Στο σφραγισµένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα περιέχεται CD και η έντυπη τεχνική
προσφορά, εις διπλούν, που θα είναι ακριβής εκτύπωση του CD και κάθε σελίδα της θα έχει
υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει πλήρη
περιγραφή του είδους ( χώρα προέλευσης - εργοστάσιο κατασκευής - τύπος - µέγεθος χαρακτηριστικά - συσκευασία και οτιδήποτε άλλο στοιχείο που θα βοηθήσει την επιτροπή
αξιολόγησης ).
Γ. Χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Εντός του φακέλου αυτού τοποθετούνται τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς. Στο
σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς θα περιέχεται CD και η έντυπη οικονοµική
προσφορά, εις διπλούν, που θα είναι ακριβής εκτύπωση του CD και κάθε σελίδα της θα έχει
υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας.
Άρθρο 3
Προσφορά ενώσεων προµηθευτών – κοινοπραξιών
3.1. Η ένωση προµηθευτών ή η κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές, που αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία,
είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους
της ένωσης προµηθευτών ή της κοινοπραξίας.
3.2. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί
µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
3.3. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος
της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί, αντιστοίχως, στις υποχρεώσεις της
ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή και τους
ίδιους όρους.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα
µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους
όρους.
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να
προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση της ∆ιοίκησης της
Υπηρεσίας.

Άρθρο 4
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών – Κατάρτιση και περιεχόµενο προσφορών
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4.1. Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν
εµπροθέσµως την προσφορά τους µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από
την παρούσα διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στα άρθρα 11 και 12 του Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου (Π.∆. 118/2007).
4.2. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην
Υπηρεσία µέχρι τη λήξη της καθοριζόµενης από τη διακήρυξη προθεσµίας υποβολής των
προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την
καθοριζόµενη από τη διακήρυξη ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµες και
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
4.3. Οι προσφορές θα υποβάλλονται συνταγµένες στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο (2)
αντίγραφα, και µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο, στov oπoίo θα αναγράφονται ευκρινώς:
4.3.1. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα.
4.3.2. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.
4.3.3. Ο αριθµός της διακήρυξης.
4.3.4. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
4.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.
4.3.6 Την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) της εταιρείας, τηλέφωνο, φαξ.
4.4. Οι προσφορές υπογράφονται από τον προσφέροντα ή τον τυχόν ορισθέντα αντιπρόσωπό
του. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας, η προσφορά υπογράφεται από κάθε
µέλος της ή, διαφορετικά, από τον τυχόν ορισθέντα εκπρόσωπό τους.
4.4.1. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν
λαµβάνονται υπόψη. Ο υποψήφιος προµηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης
προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους
προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. ∆εν περιλαµβάνονται οι προσφορές
που αναφέρονται σε διαφορετικά µεγέθη αρκεί να προσφέρονται στην ίδια τιµή.
4.5. Μέσα στov κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τoπoθετoύvται:
4.5.1. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο oπoίoς
περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Ειδικότερα, στο φάκελο αυτό τοποθετούνται:
α. Έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ο
συµµετέχοντας, ότι η προσφορά του ισχύει για διάστηµα τουλάχιστον ενενήντα (90)
ηµερών.
Έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο συµµετέχοντας ότι :
• Όλα τα προσφερόµενα είδη απαιτείται να είναι καινούργια και σε άριστη κατάσταση.
• Όλα τα προσφερόµενα είδη να συνοδεύονται από σχετικά prospectus και να υπάρχει
δήλωση, εκ µέρους του προµηθευτή ότι θα υπάρξει πλήρης τεχνική υποστήριξη για
οτιδήποτε πρόβληµα παρουσιασθεί ,σχετικό µε τον εξοπλισµό.
• Ο προµηθευτής θα εγκαταστήσει και θα επιδείξει τον εξοπλισµό και το λογισµικό.
• Ο προµηθευτής θα περιγράψει την παρεχόµενη εγγύηση καλής λειτουργίας ,την ποιότητα
της εξυπηρέτησης µε την πώληση (after sales support) και την εξασφάλιση ύπαρξης
ανταλλακτικών.
β. Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων
ετών (χωρίς τιµές).
Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να
υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε µέλος της.
Στα περιεχόµενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να
εµφανίζονται
οικονοµικά
στοιχεία.
Τυχόν
εµφάνιση
οικονοµικών
στοιχείων
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(συµπεριλαµβανοµένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της
προσφοράς.
4.5.2. Χωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον
οποίο τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, τα oικovoµικά στοιχεία της προσφοράς. Πιο
συγκεκριµένα:
•Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε EURO ανα µονάδα είδους .
•Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα
συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
•Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από
τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση ή του αρµόδιου για την διοίκηση του
φορέα οργάνου, από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
• Σύµφωνα µε το Ν.3846/2010 άρθρο 24 και το Ν.3918/2-3-2011 άρθρα 13 & 14 οι
συµµετέχοντες στην διαδικασία του διαγωνισµού υποχρεούνται στην οικονοµική τους
προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν τις τιµές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ
και τον Α/Α κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς καθώς και τον κωδικό
GMDN µε τον οποίο παρακολουθούνται. Σε περίπτωση που κάποιο υλικό δεν
παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη
δήλωση. Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
4.6. Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
4.7. Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς, πρέπει να φέρουν και αυτοί
εξωτερικώς τις ίδιες ενδείξεις µε τον κυρίως φάκελο της προσφοράς.
4.8. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της πρoσφoράς δεν είναι δυvατόv λόγω του µεγάλου
όγκου vα τoπoθετηθoύv στov κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζovται ιδιαίτερα και ακoλoυθoύv
τov κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.
4.9. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου
είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην πρoσφoρά οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή
πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µovoγραµµέvη από τov προσφέροντα, το δε αρµόδιο
όργανο αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν
διόρθωση ή προσθήκη. Η πρoσφoρά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι
οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισµού.
4.10. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2
περ. α΄ του Π.∆. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η
ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της
διακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει,
ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους.
4.11. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι
διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε
κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά από σχετική
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε
τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία
υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.
4.12. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον
αποκλεισµό των προσφορών. Επισηµαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο
σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς αυτές συνεπάγεται
απόρριψη της προσφοράς (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 4 του Π.∆. 118/2007).
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4.13. Αvτιπρoσφoρές δεν γίvovται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισµού. Σε περίπτωση
υπoβoλής τους απoρρίπτovται ως απαράδεκτες στο σύνολο τους.
4.14. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα
συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες
εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Το Νοσοκοµείο δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του
έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Οι
πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές
πτυχές των προσφορών.
4.15. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών της ∆ιακήρυξης αλλά και
µέρος από τα ζητούµενα είδη από την ∆ιακήρυξη.
4.16. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182
της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών.
Οι προσφέροντες, εφόσον δεν είναι οι ίδιοι κατασκευαστές, οφείλουν να γνωρίζουν εάν η
προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται από την κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος.
Άρθρο 5
Χρόνος ισχύος προσφορών
5.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες επί ενενήντα (90) ηµέρες
(ηµερολογιακές) από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για τον χρόνο
που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Εάν οι διαγωνιζόµενοι κλήθηκαν να
παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές
τους ισχύουν και τους δεσµεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα.
5.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την παρούσα
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5.3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης
ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός
εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού
εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να
επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του
ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση,
η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
5.4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστηµα ενδεχοµένως
ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισµού ή εµποδιστεί ή βραδύνει η πρόοδος αυτού, συνεπεία
άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου µέσου ή βοηθήµατος κατά πράξεων ή παραλείψεων
των αρµοδίων οργάνων ∆ιοίκησης του Νοσοκοµείου, που αφορούν τον διαγωνισµό. Στην
περίπτωση αυτή οι προσφέροντες υποχρεούνται να µεριµνούν για την παράταση.
Άρθρο 6
∆ιοικητικές προσφυγές
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής ανάδοχο σε αυτόν και της διενέργειάς
του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και
ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής
απόφασης, επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των
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δικαιολογητικών, τα οποία προσκοµίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, δυνάµει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.∆. 118/2007.
6.2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρµόδιο όργαvo , ως εξής:
2.1.
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη
δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των
προσφορών. Για τov καθορισµό της προθεσµίας αυτής συvυπoλoγίζovται και οι
ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται
από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και
Προσφυγών) και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού.
2.2.
Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την
συµµετοχή οποιουδήποτε ανάδοχο στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του διαγωνισµού
ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια
διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από
αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή
δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική
απόφαση εκδίδεται µετά από γνωµοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συµµετοχής
ανάδοχο στο διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου
στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της.
.2.3. Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε
χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος ανάδοχος
έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση
αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν
κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό
συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το
αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής
ενστάσεων.
2.4.
Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ειδικά κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον
αφορά τη νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του
Π.∆. 118/2007, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο
ενδιαφερόµενος ανάδοχος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των
ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2)
ηµερών από την υποβολή της στον µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση
εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο
εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την
λήξη της ανωτέρω τριηµέρου προθεσµίας.
3.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους
προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές.
4. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου,
ποσού ίσου µε ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόµενης αξίας του υπό
προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και
µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και
καταχωρείται στον ειδικό αριθµό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (‘‘παράβολα από κάθε αιτία’’). Το
ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών µπορεί να αναπροσαρµόζονται µετά
από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, κατά
τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005.
5.Η απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση
της Υπηρεσίας. Οι εvιστάµεvoι λαµβάvoυv πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά την
κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, µε φρovτίδα τους.
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6. Ο συµµετέχων µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει
των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.∆. 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους
νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την
ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της
πρoσφυγής αποφασίζει η ∆ιοίκηση της Υπηρεσίας, ύστερα από γvωµoδότηση τoυ αρµόδιoυ
συλλoγικoύ oργάvoυ. Η εv λόγω απόφαση δεv επιδέχεται πρoσβoλή µε άλλη oιασδήπoτε
φύσεως διoικητική πρoσφυγή.
7. Κατά τα λοιπά, για τις αναφερόµενες ανωτέρω διοικητικές προσφυγές ισχύουν τα οριζόµενα
στο άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007.
Άρθρο 7
Κατακύρωση
Κρίση αποτελεσµάτων διαγωνισµού – Ανακοίνωση κατακύρωσης
7.1. Η Επιτροπή του διαγωνισµού µε εισήγησή της µπορεί να προτείνει:
1.1. Την κατακύρωση του διαγωνισµού σε ανάδοχο που η τεχνική του προσφορά έγινε
αποδεκτή κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης και προσφέρει την χαµηλότερη τιµή.
1.2. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο
21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του Π.∆. 118/2007.
3. Η κατακύρωση του διαγωvισµoύ θα γίνει από την ∆ιοίκηση της Υπηρεσίας και θα αvακoιvωθεί
εγγράφως στον ανάδοχο , σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 παρ. 1 του Π.∆. 118/2007.
Υπό την επιφύλαξη όσων αναφέρονται κατωτέρω, στην παράγραφο 9.4, µε την ανακοίνωση της
κατακύρωσης η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.
4. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η παροχή υπηρεσιών, υποχρεούται να
προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής
εκτέλεσης αυτής. Ο ανάδοχος µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το
αργότερο µέσα σε (15) δέκα πέντε ηµέρες από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης.
5. Η προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται η
σύναψη της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3886/2010, λόγω της ύπαρξης
προθεσµίας για την άσκηση προσφυγής από άλλο διαγωνιζόµενο, ή λόγω της άσκησης
προσφυγής ή, εν συνεχεία, λόγω της ύπαρξης προθεσµίας για την άσκηση αίτησης
ασφαλιστικών µέτρων. Οµοίως, η προθεσµία υπογραφής της σύµβασης αναστέλλεται για όσο
χρόνο ενδεχοµένως ανασταλεί περαιτέρω η σύναψη της σύµβασης, κατόπιν άσκησης αίτησης
ασφαλιστικών µέτρων ή έκδοσης προσωρινής διαταγής ή δικαστικής απόφασης µε την οποία
διατάσσονται ασφαλιστικά µέτρα, κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 4 έως 6 του πιο πάνω
άρθρου.
Άρθρο 8
Χρόνος διάρκειας της σύµβασης – τρόπος
Η προµήθεια των ειδών θα πραγµατοποιηθεί εντός εξήντα 30 ηµερών από την υπογραφή της
σύµβασης Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί µε συνέπεια στις από τη
σύµβαση και το νόµο υποχρεώσεις του, η σύµβαση µπορεί να καταγγελθεί µονοµερώς από
πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής µε όλες τις από το Νόµο προβλεπόµενες συνέπειες.
Προσφορές που ορίζουν διαφορετικό χρόνο απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Άρθρο 9
Εγγυήσεις
1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύµβασης, να
καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό
5% του συµβατικού τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική
(ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του υπό προµήθεια είδους και ύστερα από την εκκαθάριση
τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλοµένους και την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής
καλής λειτουργίας. Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
της προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι διάρκειας ισχύος τουλάχιστον πέντε (5) µηνών.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός αρνηθεί να
υπογράψει εµπρόθεσµα τη σύµβαση ή να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν τεύχος, ή να εκπληρώσει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη
υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, κηρύσσεται έκπτωτος,
οπότε η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ηµοσίου. Στην περίπτωση
αυτή ο συγκεκριµένος διαγωνιζόµενος βαρύνεται και µε τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισµού
και γίνεται καταλογισµός σε βάρος του αρνηθέντος να υπογράψει υποψηφίου, της οικονοµικής
διαφοράς που τυχόν προκύπτει εάν τελικά η αναθέτουσα αρχή προκρίνει αυτή τη λύση.
Σε περίπτωση µετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης του εξοπλισµού, ο
προµηθευτής πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή
να υποβάλλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω προτεινόµενος χρόνος
ισχύος της εγγυητικής θα είναι µεγαλύτερος κατά έναν (1) τουλάχιστον µήνα από τη νέα
ηµεροµηνία παράδοσης του εξοπλισµού.

3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Ο προµηθευτής υποχρεούται πριν την αποδέσµευση της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης της σύµβασης και πριν από την έναρξη του εγγυηµένου χρόνου καλής λειτουργίας, να
καταθέσει άλλη εγγυητική επιστολή για την καλή λειτουργία του εξοπλισµού, ποσού ίσου µε το 3%
της συµβατικής του αξίας χωρίς Φ.Π.Α., ο χρόνος ισχύος της οποίας θα πρέπει να είναι ίσος µε
τον συµβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας του είδους, πλέον τρεις (3) µήνες.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των συσκευών
µηχανογράφησης και το σύνολο των µηχανικών µερών αυτών, κατά τους όρους της διακήρυξης
και τις ισχύουσες διατάξεις. Η δέσµευση αυτή θα γίνεται µε κατάθεση σχετικής έγγραφης
βεβαίωσης.
Άρθρο 10
Τρόπος πληρωµής
1. H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών
χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της
υποβολής του τιµολογίου από τον ανάδοχο.
2.1.
Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία
που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/2007) και την ισχύουσα
νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το
∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας
κ.λ.π.).
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2.2.

Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συµβατικών
υποχρεώσεων.
3. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την
αποστολή του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών ή
εξώδικων διενέξεων µεταξύ της 3ης ∆ΥΠΕ και του αναδόχου , που αφορούν στην εκτέλεση της
σύµβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του
Π.∆. 118/2007. Επίσης, δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής, που
οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών
κ.λ.π.).
4. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει την
Αναθέτουσα Αρχή.
Άρθρο 11
Κρατήσεις
Στη συµβατική αξία των ασφαλίστρων γίνονται οι ακόλουθες κρατήσεις, οι οποίες επιβαρύνουν
τον ανάδοχο:
1. Φόρος 4% στην καθαρή αξία του τιµολογίου
2. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων 0,10%
3. Η κράτηση 0,10% επιβαρύνεται µε Xαρτόσηµο 3%
4. ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% στο προηγούµενο ποσό
5. Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% ΕΠΥ
Άρθρο 12
Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ενδιαφερόµενους για ενενήντα (90) ηµέρες, το
οποίο υπολογίζεται από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.
Μετά την παρέλευση του τετραµήνου ο ενδιαφερόµενος µπορεί εφ’ όσον επιθυµεί, να αποσύρει
την προσφορά του άνευ ποινής. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Άρθρο 13
Αναπροσαρµογή τιµών
Οι συµβατικές τιµές προσφοράς ισχύουν και δεσµεύουν τον ανάδοχο για χρονικό διάστηµα ενός
έτους.
Άρθρο 14
Τιµές προσφοράς
Η προσφερόµενη τιµή θα εκφράζεται σε Ευρώ και θα περιλαµβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις
και κάθε άλλη σχετική επιβάρυνση. Προσφορές που δίνουν τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα
συναλλάγµατος ή θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Επίσης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, η προσφορά από την οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια
η προσφερόµενη τιµή η µε την οποία δεν δίνεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη
υπηρεσία.
Άρθρο 15
Ανωτέρα βία
Σε όσες περιπτώσεις που ο ανάδοχος
επικαλείται ανωτέρα βία, ως λόγο αδυναµίας
συµµόρφωσης προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, είναι υποχρεωµένος µέσα σε είκοσι (20)
ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει
εγγράφως στην Υπηρεσία και να προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε
περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκοµίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώµατος να
επικαλεστεί τη συνδροµή λόγου ανωτέρας βίας για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών του
υποχρεώσεων.
Η Υπηρεσία οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ηµερών στην κατά τα ανωτέρω
γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον ανάδοχο. Αν η Υπηρεσία δεν απαντήσει
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εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας
βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκοµιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται
τη συνδροµή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο ανάδοχος.
Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελµατικής δραστηριότητας του
αναδόχου και µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.
Άρθρο 16
∆ιαδικασία επίλυσης διαφορών
1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης (ή και µετά τη λήξη της,
εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) µεταξύ της Υπηρεσίας και του αναδόχου και αφορά (ενδεικτικά) την
εκτέλεση των όρων της σύµβασης, την ερµηνεία αυτής, τον προσδιορισµό ή/ και την εκπλήρωση
των συµβατικών υποχρεώσεων των µερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται
κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από την ∆ιοίκηση της 3ης ΥΠΕ , προς την
οποία ο ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση.
Η ∆ιοίκηση της 3ης ΥΠΕ αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου µε αιτιολογηµένη απόφασή
της, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόµενο, µε αποδεικτικό παραλαβής ή
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2672/1998.
Εάν η ∆ιοίκηση της 3ης ΥΠΕ δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως µέσα σε δύο (2) µήνες από
την ηµέρα υποβολής της ή αν ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση της ∆ιοίκησης της 3ης
ΥΠΕ, τότε οποιοδήποτε από τα µέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον
των αρµοδίων ∆ικαστηρίων.
2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύµβαση προµήθειας ή θα σχετίζεται µ’
αυτήν και δεν θα ρυθµίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’
ύλην αρµόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Αρθρo 17
Λοιπές διατάξεις
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος δεν µπορεί να ενεχυριάσει ή
να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του χωρίς προηγούµενη έγκριση της ∆ιοίκησης της 3ης
ΥΠΕ.
2. Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι διατάξεις περί
προµηθειών του ∆ηµοσίου και των φορέων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, όπως
ισχύουν κάθε φορά.
Ο ∆ιοικητής
ης
της 3 Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας

Γιώργος Κ. Κίρκος
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Είδος 1 ∆ικτυακός Εκτυπωτής/Πολυµηχάνηµα
Περιγραφή
Τεχνολογία εκτύπωσης
Fax
Ανάλυση εκτύπωσης
Ταχύτητα εκτύπωσης

Απαίτηση
Laser
NAI
>= 1200 x 1200 dpi
>= 45 σελ/λεπτό Ασπρόµαυρη

Υποστηριζόµενα µέσα

A4, A5, A6, B5, Envelopes

Εκτύπωση 2πλής όψης

Standard

Χρόνος 1ης εκτύπωσης

<=6,5 δευτερόλεπτα

Οθόνη
Πληκτρολόγιο QWERTY
Γλώσσες εκτυπωτή
Συνδεσιµότητα
Μέσος Μηνιαίος Κύκλος λειτουργίας
Μέγιστος Μηνιαίος Κύκλος λειτουργίας

Έγχρωµη, Αφής, 7 ιντσών
NAI
PCL5e, PCL6, Postscript3 emulation,
XPS
Hi-Speed USB 2.0, 10/100/1000
Ethernet,
Wireless 802.11a/b/g/n
>= 5.500 σελίδες
>=100.000 σελίδες

Χωρητικότητα χαρτιού

>=530 φύλλα

Χωρητικότητα δίσκου MPT

>=100 φύλλα

Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού

>=1.100 φύλλα

Υποστηριζόµενα βάρη χαρτιού

60-163 gsm

Μνήµη
Επεξεργαστής
Direct Print από USB
Συµβατά λειτουργικά

>= 3 GB
>= 600 MHz
ΝΑΙ
Windows 7, Vista, Server 2003, Server
2008, Mac OS X v10.6 ή νεότερη,
Linux
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Απάντηση Παραποµπή

Υποστήριξη Mobile printing

ΝΑΙ

Υποστήριξη Secure Printing

NAI

Λειτουργίες διαχείρισης εγγράφων

ΝΑΙ

Μνήµη Fax

>=4MB

Network Fax

NAI

Ανάλυση Αντιγραφής

>=600 x 600 dpi

Ανάλυση Σάρωσης

>=600 x 600 dpi

Πιστοποίηση ENERGY STAR
Λειτουργίες διαχείρισης ενέργειας
Εγγύηση

ΝΑΙ
ΝΑΙ
>= 3 έτη

Ξεχωριστές µονάδες toner-drum
∆ιάρκεια toner

NAI
>= 12.000 σελίδες

Είδος 2 Εκτυπωτές για συνταγογράφηση και άλλες χρήσεις
Περιγραφή
Τεχνολογία εκτύπωσης
Ανάλυση εκτύπωσης
Ταχύτητα εκτύπωσης
Εκτύπωση 2πλής όψης

Απαίτηση
Laser
>= 1200 x 1200 dpi
>= 40 σελ/λεπτό Ασπρόµαυρη
Standard

ης

Χρόνος 1 εκτύπωσης
Γλώσσες εκτυπωτή
Συνδεσιµότητα
Μέσος Μηνιαίος Κύκλος λειτουργίας
Μέγιστος Μηνιαίος Κύκλος λειτουργίας
Μεγέθη µέσων
Χωρητικότητα χαρτιού

<= 6,5 δευτερόλεπτα
PCL5e, PCL6, Postscript3
emulation, XPS
Hi-Speed USB 2.0, 10/100/1000
Ethernet
>= 5.000 σελίδες
>=80.000
A4, A5, A6, B5 (JIS), DL
>=250 φύλλα
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Απάντηση Παραποµπή

Χωρητικότητα δίσκου MPT

>=100 φύλλα

Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού

>=850 φύλλα

Υποστηριζόµενα βάρη χαρτιού

60-163 gsm

Μνήµη

>= 2,5 GB

Επεξεργαστής

>= 600 MHz

Direct Print από USB

ΝΑΙ

Συµβατά λειτουργικά

Windows 7, Vista, Server 2003,
Server 2008, Mac OS X v10.6 ή
νεότερη, Linux

Υποστήριξη Mobile printing

NAI

Προαιρετική ασύρµατη σύνδεση

ΝΑΙ

Πιστοποίηση ENERGY STAR

ΝΑΙ

Λειτουργίες διαχείρισης ενέργειας

NAI
>= 3 έτη

Εγγύηση
Ξεχωριστές µονάδες toner-drum
∆ιάρκεια toner

NAI
>= 12.000 σελίδες

Είδος 3 Φαξ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Κατηγορία

Πολυµηχάνηµα

Τεχνολογία

Laser mono

Υποστηριζόµενα µεγέθη χαρτιού
Εκτύπωση ∆ιπλής Όψης
Ταχύτητα εκτύπωσης

A6-Α4
Αυτόµατη
>= 28 ppm

Χρόνος 1ης εκτύπωσης

<= 5 seconds

Οθόνη

LCD, 3 ιντσών

Συνδεσιµότητα

USB 2.0, 10/100 TX Ethernet

Memory (RAM)

>= 256MB

Ταχύτητα επεξεργαστή

>= 300MHz

RADF
Χωρητικότητα δίσκου bypass

ΝΑΙ, 50 φύλλων
>= 100 φύλλα
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ΑΠΑΝΤΗ
ΣΗ

Παραποµπ
ή

Μέση Μηνιαία Παραγωγή

>= 1.800 σελίδες

Μέγιστη µηνιαία παραγωγή

>= 30.000 σελίδες

FAX

NAI

Πρωτόκολλο λειτουργίας Fax

ITU-T G3 (Super G3) 33.6kbps

Ταχύτητα µετάδοσης fax

30 σελίδες / λεπτό

Υποστήριξη internet fax

ΝΑΙ

∆υνατότητες Fax

Speed dial, Group Dial, DRD
answer, Delayed TX reserve,
Recovery TX, Manual Receive

Πλήκτρα γρήγορης κλήσης (speed dials)

>= 100

Fax memory

>= 4MB

∆υνατότητα µετάδοσης fax και µέσω
τηλεφωνικού κέντρου Voip (PBX)

ΝΑΙ

Μαζική αποστολή (broadcast)

>= 100 διευθύνσεις

Απευθείας εκτύπωση από USB

ΝΑΙ

Συµβατότητα µε mobile print εφαρµογές

ΝΑΙ

Ταχύτητα σάρωσης

>= 9 σελ/λεπ εγχρωµ
>= 35 σελ/λεπ µονοχ.

Εγγύηση

>= 3 Χρόνια

Λειτουργία εξοικονόµησης toner

ΝΑΙ

Ξεχωριστές µονάδες toner - drum

NAI

Είδος 4 DotMatrix
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Pins

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

>= 9

Columns

>= 136

Paper Size

>= Α3

Αντίγραφα

>= 1+4

Χωρητικότητα buffer

>= 128 KBytes

Ανάλυση εκτύπωσης

>= 240x216

Print speed (characters per second)

>= 435cps

Character pitch
Κατανάλωση ρεύµατος σε λειτουργία

Τουλάχιστον 10/12/15/17.1/20
<= 28W

Θόρυβος κατά τη λειτουργία

<= 57dB(A)

Θόρυβος λειτουργίας σε quiet mode

<= 52dB(A)

Συνδεσµολογία

Τουλάχιστον Parallel, USB 2.0

Προαιρετική Συνδεσµολογία

Τουλάχιστον Serial, Ethernet
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Ζωή Κεφαλής

>= 200 εκατοµ. Χαρακτήρες

Εκτυπωτική δύναµη µελανοταινίας

>= 3 εκατοµ. Χαρακτήρες

Πρόσθετα χαρακτηριστικά

Τουλάχιστον λειτουργία
εξοικονόµησης ενέργειας µε
κατανάλωση 1,5W
Υποστήριξη τουλάχιστον autotear, low tear-off
Υποστήριξη τουλάχιστον
εκτύπωσης φακέλων σε
συνεχόµενη µορφή

Εγγύηση

>= 1 έτος

Υποστηριζόµενες Γραµµατοσειρές

Τουλάχιστον HSD, Utility, NLQCourier (Scalable), NLQ-Gothic
(Scalable), Barcodes, OCR-B

Ελάχιστο περιθώριο εκτύπωσης 1ης
γραµµής

<= 0,5mm

Παραλλαγές στυλ γραµµατοσειρών

Τουλάχιστον Emphasised,
Enhanced, Double Width, Double
Height, Italics, Bold, Superscript,
Subscript, Underline, Overscore

Είδος 5 Φορητός εκτυπωτής
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τεχνολογία εκτύπωσης
Υποστηριζόµενα µεγέθη µέσων
Τεχνολογία εκτύπωσης

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

inkjet HP
A4, A4, A5, A6, B5 (JIS), C6, DL
Θερµική εκτύπωση inkjet HP

Ανάλυση εκτύπωσης

600x600 dpi black, 4800x1200Optimized dpi color

Ταχύτητα εκτύπωσης

22/18ppm black/color

Κύκλος λειτουργίας (µηνιαίος, Α4)

duty cycle 500 pages

Βασική µνήµη
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή
Βασική συνδεσιµότητα
Χειρισµός χαρτιού
Συµβατά λειτουργικά συστήµατα

Μπαταρία
Βάρος προϊόντος
Εγγύηση

64MB
PCL3 GUI
1 USB 2.0, 1 PictBridge, 1 Bluetooth
2.0 + EDR
1x50 tray
Microsoft® Windows® 7, Windows
Vista® (x32 και x64), Windows®
XPProfessional x32 και αντίστοιχα
lithium battery
<=2,5 kg (µε την µπαταρία)
>=1 έτος
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Παραποµπή

Είδος 6 Aσπρόµαυρο φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τύπος

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Επιδαπέδιο

∆ιαδικασία αντιγραφής

Laser

Ταχύτητα αντιγραφής

35ppm A4 & 17ppm A3

Ταχύτητα εκτύπωσης

35ppm A4 & 17ppm A3

Ταχύτητα σάρωσης
Χρόνος 1ου αντιγράφου &
εκτύπωσης

Ασπρόµαυρη έως 80ipm &
έγχρωµη έως 50ipm
µικρότερο από 5 δευτερόλεπτα

Χρόνος προθέρµανσης

Περίπου 25 δευτερόλεπτα (ο
χρόνος προθέρµανσης του
πολυµηχανήµατος ποικίλει εφ΄
όσον εξαρτάται από το περιβάλλον
λειτουργίας και τη χρήση).

Αυτόµατος τροφοδότης

πρωτοτύπων µε αναστροφή χωρ.
100 φύλλων, Α6 - Α3,

Τροχήλατη βάση

Εργοστασιακή

Ανάλυση αντιγραφής

600 x 600 dpi

∆ιαβαθµίσεις

256 διαβαθµίσεις

Πολλαπλά αντίγραφα

1 - 999

Μέγεθος πρωτοτύπου

A5 - A3

Σµίκρυνση - Μεγέθυνση

25% - 400% µε διαβαθµίσεις του
1%, αυτόµατο zoom

Λειτουργίες αντιγραφής

Scan-once-copy-many, electronic
sort, 2in1 and 4in1 function, image
repeat copy, page numbering,
cover mode, interrupt copy, form
overlay, margin shift, stamp
function and skip blank page
function

Ανάλυση εκτύπωσης
Επεξεργαστής
Emulations
Λειτουργικά συστήµατα
Γραµµατοσειρές εκτυπωτή
Λειτουργίες

600 x 600 dpi
τουλάχιστον 800MHz CPU
PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PDF Direct
Print, XPS Direct Print
all current Windows , Macintosh OS
X 10.x, Unix, Linux,
80 x PCL Latin, 136 x PostScript 3
Emulation Latin
εκτύπωσηςEncrypted PDF Direct
Print, IPP printing,e-mail printing,
WSD print, σecure printing via SSL,
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Παραποµπή

IPsec,SNMPv3, quick copy, proof
and hold, Private Print, job storage
and job management functionality
Ανάλυση σάρωσης
Τρόποι σάρωσης

Τύποι αρχείων

Μνήµη πολυµηχανήµατος

ως 600 dpi
Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scanto-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-tobox, Network TWAIN, WSD scan
PDF (high compression PDF),
Searchable PDF (Option), TIFF,
JPEG, XPS
2.048MB

Σκληρός δίσκος

160GB

Συνδέσεις

10 -Base - T / 100 - Base - T / 1000
Base - T Ethernet, USB 2.0, USB
θύρα για άµεση εκτύπωση από USB
Stick

Αποδεκτό µέγεθος χαρτιού

A6 - SR A3, προσαρµοσµένα µεγέθη
χαρτιών

Αποδεκτό βάρος χαρτιού
Standard χωρητικότητα χαρτιού

Αυτόµατη διπλή όψη αντιγράφων και
εκτυπώσεων

60γρ. - 220γρ.
1.100 φύλλα, max 7000 φύλλα, 2
κασέτες χαρτιού 500 φύλλων, Α5 Α3, 60γρ. - 220γρ. χειροκίνητος
δίσκος τροφοδοσίας χαρτιού (By
Pass) 150 φύλλων, Α6 - SRA3,
προσαρµοσµένα µεγέθη
A5 - A3, 60γρ. - 256γρ.

Χωρητικότητα εξόδου

µε finisher max 3.000 φύλλα,
χωρίς finisher max 250 φύλλα

∆ιάρκεια ζωής γραφίτη
Εγκατάστασταση

Τουλάχιστον 35.000 σελίδες
Εγκατάσταση και παραµετροποίηση
στο δίκτυο της 3ης ΥΠΕ
>=1 έτος

Εγγύηση

Είδος 7 A3 laser έγχρωµος εκτυπωτής
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Ταχύτητα εκτύπωσης Α4
ασπρόµαυρη/έγχρωµη

>= 23 σελ. λεπτό

Ταχύτητα εκτύπωσης Α3
ασπρόµαυρη/έγχρωµη

>= 13 σελ. λεπτό

Χρόνος 1ης Εκτύπωσης
ασπρόµαυρης/έγχρωµης

<=14 δευτερόλεπτα
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Παραποµπή

Υποστήριξη αυτόµατης εκτύπωσης
διπλής όψης

ΝΑΙ

Επεξεργαστής

>= 800 ΜΗz

Μνήµη βασική

>= 256 ΜΒ

Μέγιστη µνήµη

>= 768 ΜΒ

Συνδεσιµότητα

USB 2.0, 10/100 Ethernet

Υποστήριξη γραµµατοσειρών barcode

ΝΑΙ

Γλώσσες εκτύπωσης

PCL 5c, PCL6, IBM PPR, Epson FX

Ανάλυση Εκτύπωσης

1200x600dpi

Βασική χωρητικότητα χαρτιού

>= 380 φύλλα

Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού

>= 900 φύλλα (80γρ)

Κάλυψη βάρους χαρτιού

65-255gsm

Μέση µηνιαία παραγωγή

>= 5.000 σελίδες

Μέγιστη µηνιαία παραγωγή

>= 75.000 σελίδες

Εγγύηση

3 έτη

Ξεχωριστές µονάδες γραφίτη /
τυµπάνου

ΝΑΙ

∆ιάρκεια Ζωής τυµπάνου

>= 30.000 σελίδες

∆ιάρκεια toner (πέραν του αρχικού)

>= 7.000 σελίδες

Συµβατότητα µε τα λειτουργικά

Windows 2000, ΧP, Vista, 7,
Server 2003, Server 2008, Server
2008 R2, Mac OS X 10.3.9 έως
10.7

Υποστήριξη Mobile Print

ΝΑΙ

Υποστήριξη Secure Print

ΝΑΙ

Είδος 8 A4 laser έγχρωµος εκτυπωτής
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α4 έγχρωµος εκτυπωτής τεχνολογίας
Laser ή LED
Ταχύτητα εκτύπωσης ασπρόµαυρη

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
NAI

>= 30 σελ. λεπτό
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σελίδας
Ταχύτητα εκτύπωσης έγχρωµη σελίδας
Χρόνος 1ης Εκτύπωσης
ασπρόµαυρης/έγχρωµης
Υποστήριξη αυτόµατης εκτύπωσης διπλής
όψης
Επεξεργαστής
Μνήµη
Συνδεσιµότητα
Υποστήριξη γραµµατοσειρών barcode

>= 25 σελ. λεπτό
<=8 δευτερόλεπτα

ΝΑΙ

>= 266 ΜΗz
>= 64 ΜΒ
USB 2.0, 10/100 Ethernet
ΝΑΙ

Γλώσσες εκτύπωσης

Windows / Mac based

Ανάλυση Εκτύπωσης

1200x600dpi

Βασική χωρητικότητα χαρτιού

>= 350 φύλλα

Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού

>= 850 φύλλα (80γρ)

Κάλυψη βάρους χαρτιού
Υποστηριζόµενες διαστάσεις χαρτιού

65-220gsm
A6-A4

Μέση µηνιαία παραγωγή

>= 5.000 σελίδες

Μέγιστη µηνιαία παραγωγή

>= 60.000 σελίδες

Εγγύηση
Ξεχωριστές µονάδες γραφίτη / τυµπάνου
∆ιάρκεια µαύρου toner (πέραν του
αρχικού)
∆ιάρκεια έγχρωµου toner (πέραν του
αρχικού)
Συµβατότητα µε τα λειτουργικά

3 έτη
ΝΑΙ
>= 7.000 σελίδες

>= 5.000 σελίδες

Windows XP/Server
2003/Vista/Server 2008/7, Mac
OS X 10.3.9-10.7

Υποστήριξη Mobile Print

ΝΑΙ

Σύστηµα εξοικονόµησης γραφίτη

ΝΑΙ
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
Ονοµασία Τράπεζας:_______________________________________
Κατάστηµα:______________________________________________
(∆/νση οδός- αριθµός Τ.Κ. – FAX) ____________________________
Ηµεροµηνία Έκδοσης: _____________________________________
Προς: 3η ∆.Υ.Πε. (Μακεδονίας)

Ηµεροµηνία:____________
ΕΥΡΩ:_________________

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ…………..
ΕΥΡΩ
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας
…………… Οδός …………. Αριθµός….Τ.Κ. ……] ή
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα
και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας],
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε
αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό της …………. µε αντικείµενο «…………….» και
……………….. συνολικής αξίας ………........, σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή
σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………(Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος
ισχύος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης).
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Σηµείωση για την Τράπεζα:
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Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο
και Ν.Π.∆.∆., συνοψίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυητικών
που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας
Ονοµασία Τράπεζας:_______________________________________
Κατάστηµα:______________________________________________
(∆/νση οδός- αριθµός Τ.Κ. – FAX) ____________________________
Ηµεροµηνία Έκδοσης: _____________________________________
Προς: 3η ∆.Υ.Πε. (Μακεδονίας)

Ηµεροµηνία:____________
ΕΥΡΩ:_________________

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ…………..
ΕΥΡΩ
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας
…………… Οδός …………. Αριθµός….Τ.Κ. ……] ή
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα
και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας],
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων της
σύµβασης µε αριθµό................... που υπέγραψε µαζί σας η εν λόγω εταιρεία για την προµήθεια
«…………….»
(αρ.
∆ιακήρυξης
………..)
προς
κάλυψη
αναγκών
του
…………………………………… και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συµβατικής προ
Φ.Π.Α. αξίας εκ ……………….. ΕΥΡΩ αυτής.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………(Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος
ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τρεις (3) µήνες του συµβατικού
χρόνου καλής λειτουργίας, ήτοι δύο (2) έτη και τρεις (3) µήνες).
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Σηµείωση για την Τράπεζα:
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Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο
και Ν.Π.∆.∆., συνοψίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυητικών
που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.

(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ’ αριθ.16ΠΕ/2015)
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Στ… ……..…..…..……….., σήµερα …………. 2016, µεταξύ των συµβαλλοµένων:
αφενός της ∆ιοίκησης της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας, που εδρεύει στην
Θεσσαλονίκη (Α.Φ.Μ. 999122114, ∆.Ο.Υ. ∆΄ Θεσσαλονίκης), όπως εκπροσωπείται νόµιµα
κατά την υπογραφή της παρούσας από τον …………………………………………………, η οποία
θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντοµίας «Η Υπηρεσία» και
αφετέρου της ………….. εταιρίας µε την επωνυµία …….…………………………………. (Α.Φ.Μ.
…………………, ∆.Ο.Υ. ………………..) [ή, ενδεχοµένως, της ένωσης ή κοινοπραξίας των
εταιριών α) ……………………….., β) …………………….. κ.λ.π.] που εδρεύει στ…
……………………….
(οδός
………………
αριθ.
…,),
τηλ……………………………..
φαξ……………………………ΑΦΜ ………………….. όπως εκπροσωπείται νόµιµα κατά την
υπογραφή της παρούσας από τ... …………………….., η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν
συντοµίας «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ»,
συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
Α.Την ………………… διενεργήθηκε πρόχειρος διαγωνισµός σε ευρώ, µε κριτήριο κατακύρωσης
τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια συσκευών µηχανογράφησης για τις ανάγκες του
ΠΕ∆Υ της 3ης ∆ΥΠΕ. Το αποτέλεσµα του ανωτέρω διαγωνισµού κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο
µε την αρίθµ. ………… απόφαση της ∆ιοίκησης της 3ης ΥΠΕ, κατόπιν σχετικής γνωµοδότησης
της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού.
Β. Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία, όπως εν προκειµένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο
Ανάδοχος, όπως αντιστοίχως εν προκειµένω εκπροσωπείται, αναλαµβάνει την υποχρέωση να
εκτελέσει την εν λόγω προµήθεια, σύµφωνα µε τους κατωτέρω αναφερόµενους όρους και
συµφωνίες:
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1. Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια συσκευών µηχανογράφησης , για τις
ανάγκες του ΠΕ∆Υ της 3ης ∆ΥΠΕ (αναλυτική αναφορά σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές
του διαγωνισµού και την οικονοµική προσφορά του αναδόχου).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Α/Α
είδους

ΕΙΔΟΣ

Τεμάχια

1.2. Η προµήθεια θα βρίσκεται σε πλήρη συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους
λοιπούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού και την από ............ τεχνική και οικονοµική
προσφορά του αναδόχου, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα µέρη της παρούσας.
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ΑΡΘΡΟ 2
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
2.1 Η σύµβαση ισχύει από την υπογραφή της.
2.2. Η προµήθεια θα έχει δικαίωµα υποβολής αιτήµατος εκτέλεσης των όρων της σύµβασης από
την εποµένη της υπογραφής της.
ΑΡΘΡΟ 4. ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η παράδοση του εξοπλισµού θα γίνει µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου στους
χώρους για το οποίο προορίζεται κάθε µηχάνηµα.
ΑΡΘΡΟ 3
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
3.1. Με απόφαση της ∆ιοίκησης της 3ης ΥΠΕ, ύστερα από γvωµoδότηση του αρµόδιου oργάvoυ,
o ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ’
αυτή, εφόσov δεν εκπλήρωσε τις συµβατικές του υποχρεώσεις.
3.2. Με τηv ίδια διαδικασία o ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και
από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν εκπλήρωσε τις συµβατικές του
υποχρεώσεις µέσα στov συµβατικό χρόvo ή τov χρόvo παράτασης που του δόθηκε µετά από
αίτησή του.
3.3. Ο ανάδοχος δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τηv
σύµβαση, εφόσον:
3.3.1. Η σύµβαση δεv υπογράφηκε µε ευθύνη της Υπηρεσίας.
3.3.2. Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας.
3.4. Στov ανάδοχο πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύµβαση,
επιβάλλovται µε απόφαση της ∆ιοίκησης της 3ης ΥΠΕ, ύστερα από γvωµoδότηση τoυ αρµoδίoυ
oργάvoυ, τo oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόµεvo πρoς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά
ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.∆. 118/2007.
3.5. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου, από
την µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση των όρων της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 4
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη, ο ανάδοχος , για την καλή εκτέλεση των όρων της
παρούσας σύµβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………/………-201… εγγυητική επιστολή
τ… ……………………., ποσού ……………… ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις
εκατό (5%) επί της συvoλικής συµβατικής αξίας των προσφερόµενων υπηρεσιών (µη
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), µε χρόνο ισχύος έως την ……….-201…
Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον ανάδοχο µετά την λήξη του συµβατικού
χρόνου, την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων.
Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στην οικεία θέση της
διακήρυξης και στο άρθρο 25 του Κ.Π.∆. (Π.∆.118/2007).
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Ο προµηθευτής υποχρεούται πριν την αποδέσµευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
της σύµβασης και πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας, να καταθέσει άλλη
εγγυητική επιστολή για την καλή λειτουργία του εξοπλισµού, ποσού ίσου µε το 3% της
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συµβατικής του αξίας χωρίς Φ.Π.Α., ο χρόνος ισχύος της οποίας θα πρέπει να είναι ίσος µε τον
συµβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας του είδους, πλέον τρεις (3) µήνες.
ΑΡΘΡΟ 5
ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών
ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής
του τιµολογίου πώλησης από τον ανάδοχο.
Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που
προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/2007) και την ισχύουσα νοµοθεσία για την
εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆.
(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.).
Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συµβατικών
υποχρεώσεων.
Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την
αποστολή του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών ή
εξώδικων διενέξεων µεταξύ της 3ης ∆ΥΠΕ και του αναδόχου , που αφορούν στην εκτέλεση της
σύµβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του
Π.∆. 118/2007. Επίσης, δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής, που
οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών
κ.λ.π.).
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Σε όσες περιπτώσεις που ο ανάδοχος
επικαλείται ανωτέρα βία, ως λόγο αδυναµίας
συµµόρφωσης προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, είναι υποχρεωµένος µέσα σε είκοσι (20)
ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει
εγγράφως στην Υπηρεσία και να προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε
περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκοµίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώµατος να
επικαλεστεί τη συνδροµή λόγου ανωτέρας βίας για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών του
υποχρεώσεων.
Η Υπηρεσία οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ηµερών στην κατά τα ανωτέρω
γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον ανάδοχο. Αν η Υπηρεσία δεν απαντήσει
εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας
βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκοµιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται
τη συνδροµή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο ανάδοχος.
Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελµατικής δραστηριότητας του
αναδόχου και µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.
ΑΡΘΡΟ 7
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος δεν µπορεί να ενεχυριάσει ή
να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του χωρίς προηγούµενη έγκριση της ∆ιοίκησης της 3ης
ΥΠΕ.
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι διατάξεις περί
προµηθειών του ∆ηµοσίου και των φορέων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, όπως
ισχύουν κάθε φορά.
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ΑΡΘΡΟ 8
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης (ή και µετά τη λήξη της,
εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) µεταξύ της Υπηρεσίας και του αναδόχου και αφορά (ενδεικτικά) την
εκτέλεση των όρων της σύµβασης, την ερµηνεία αυτής, τον προσδιορισµό ή/ και την εκπλήρωση
των συµβατικών υποχρεώσεων των µερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται
κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από την ∆ιοίκηση της 3ης ΥΠΕ , προς την
οποία ο ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση.
Η ∆ιοίκηση της 3ης ΥΠΕ αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου µε αιτιολογηµένη απόφασή
της, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόµενο, µε αποδεικτικό παραλαβής ή
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2672/1998.
Εάν η ∆ιοίκηση της 3ης ΥΠΕ δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως µέσα σε δύο (2) µήνες από
την ηµέρα υποβολής της ή αν ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση της ∆ιοίκησης της 3ης
ΥΠΕ, τότε οποιοδήποτε από τα µέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον
των αρµοδίων ∆ικαστηρίων.
Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύµβαση προµήθειας ή θα σχετίζεται µ’
αυτήν και δεν θα ρυθµίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’
ύλην αρµόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ 3η ∆ΥΠΕ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
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