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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ  3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ    

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 
             ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 
Θεσσαλονίκη,  12-07-2019 
Αρ. Πρωτ.: 31034 
 
 
 
 

Πληρ: Μπίσκας Βασίλειος 
Τηλ: 2313320537 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
 
Η ∆ιοίκηση της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας προκειµένου να προχωρήσει στην προµήθεια  δύο 

(2) πολυμηχανημάτων για την άμεση κάλυψη των αναγκών των δυο Τ.ΟΜ.Υ. ( 11η Τ.ΟΜ.Υ. Κεντρικής 

Μακεδονίας στον Δήμο Βέροιας και 2η Τ.ΟΜ.Υ. Δυτικής Μακεδονίας στον Δήμο Εορδαίας), αρμοδιότητας 

της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, που εγκαθίστανται στους οριστικούς χώρους  λειτουργίας τους, προσκαλεί όσους 

δραστηριοποιούνται στον χώρο και ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά στην ∆ιοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ. 

(Μακεδονίας), Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη. 

 

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος διενεργείται σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 737/04-07-2019 (Α∆Α: ΩΑΙΘΟΡΕΠ-ΤΘ1) 

Απόφαση ∆ιοικητή περί έγκρισης ∆ιενέργειας της παραπάνω προµήθειας µε προϋπολογισµό δαπάνης 2.976,00€ 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάση της τιµής (χαµηλότερη τιµή), µε CPV: 30121100-4. 

 

Η πληρωµή των προµηθευτών θα γίνει σύµφωνα µε την υπ.αριθµ. 28991/27-06-2019 (Α∆Α: 6ΨΞΚΟΡΕΠ-71Σ 

Κ.Α.Ε. 7124.01) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και δέσµευσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.976,00€ 

(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). 

 

Οι παραγγελίες των υλικών θα γίνονται από την Γραφείο ∆ιαχείρισης της Κεντρική Αποθήκης της 3ης Υ.Πε. 

Μακεδονίας, ενώ οι παραδόσεις θα γίνονται στην Κεντρική Αποθήκη (ταχ. ∆ιεύθυνση Ελευθερίας 48, 

Αµπελόκηποι, Θεσσαλονίκη). 
 

Οι προσφορές θα συνταχθούν σύµφωνα µε τους συνηµµένους ειδικούς όρους διαπραγµάτευσης και θα 

συνοδεύονται από την επισυναπτόµενη Υπεύθυνη δήλωση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρ.4 του άρθρου 8 του 

Ν.1599/1986, 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». 
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Γλώσσα: Ελληνική 

Προϋπολογισµός: 2.976,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

 

Οι προσφορές θα κατατεθούν εντός κλειστού φακέλου µε την ένδειξη:  

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ προµήθεια δύο (2) πολυµηχανηµάτων για την άµεση κάλυψη 

των αναγκών των δυο Τ.ΟΜ.Υ. (11η Βέροιας και 2η Εορδαίας), µε CPV: 30121100-4. »  

στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, ∆ιεύθυνση Αριστοτέλους 16, 3ος όροφος. 

Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών ∆ευτέρα 29-07-2019 και ώρα 14.00 µµ 

Εµπρόθεσµες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία µέχρι την παραπάνω 

ηµεροµηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι 

εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό, χωρίς να αποσφραγισθούν. 

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιµες ηµέρες από  08:00 π.µ. έως 14:00 µ.µ. από το Τµήµα Προµηθειών 

της ∆ιοίκησης της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας, (Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη) �  

2313320537.  

 

 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ  της 3ης Υ. Πε. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 
 
 
 

                      ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΚΙΡΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  

Aριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη 

 
Ειδικοί όροι για την προµήθεια δύο (2) πολυµηχανηµάτων , µε CPV: 30121100-4, για την άµεση κάλυψη των αναγκών των 

δυο Τ.ΟΜ.Υ. ( 11η Τ.ΟΜ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας στον ∆ήµο Βέροιας και 2η Τ.ΟΜ.Υ. ∆υτικής Μακεδονίας στον ∆ήµο 

Εορδαίας), αρµοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, προϋπολογισµού δαπάνης #2.976,00 #€ συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιµής 

(χαµηλότερη τιµή) 

Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 

 
1. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

  ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν: 

      α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 

  β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

  γ) συνεταιρισµοί 

  δ) κοινοπραξίες προµηθευτών 

 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να 
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε 
αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η προµήθεια αφορά τα είδη όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήµατος 

Β΄.  

 

3. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές, µε ποινή απόρριψης, υποβάλλονται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, στον 

οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για προµήθεια δύο (2) πολυµηχανηµάτων για 

την άµεση κάλυψη των αναγκών των δυο Τ.ΟΜ.Υ. (11η Βέροιας και 2η Εορδαίας) 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ) 

∆/νσηΟικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης, Τµήµα Προµηθειών, Αριστοτέλους 16, ΤΚ 

54623, Θεσσαλονίκη, 4ος όροφος) 

Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονοµικού φορέα: (επωνυµία, διεύθυνση, ο αριθµός 

τηλεφώνου, τηλεοµοιοτυπίας (fax) και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (email). 

(Σε περίπτωση Ένωσης οικονοµικών φορέων πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των 

µελών της, καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους) 

 

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ µε την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται απαραίτητα σε δύο αντίγραφα το 
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σύνολο των κατατιθέµενων εγγράφων, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο. 

Πιο συγκεκριµένα, ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαµβάνει: 

1. Υπεύθυνη  δήλωση του συµµετέχοντα, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Γ του παρόντος. 

2. Υπεύθυνη  δήλωση του συµµετέχοντα, ότι τα παραπάνω δύο τεµάχια είναι ετοιµοπαράδοτα.  

3. Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραποµπή (ανά κεφάλαιο και 

παράγραφο) τόσο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης όσο και τα συνυποβαλλόµενα 

prospectus (τεχνικά φυλλάδια) ή δικαιολογητικά, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειµενική αξιολόγηση. 

4. Φύλλο συµµόρφωσης – τεκµηρίωσης, ήτοι το φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς µε τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Α΄ της ∆ιακήρυξης. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται µε λεπτοµέρεια 

όλες οι υπάρχουσες συµφωνίες ή αποκλίσεις των τεχνικών προδιαγραφών. Ο οικονοµικός φορέας θα πρέπει να απαντά 

στην περιγραφή παράγραφο προς παράγραφο και οι παραποµπές να είναι σε πρωτότυπα φυλλάδια, εσώκλειστα 

prospectus, manual του κατασκευαστικού οίκου προς απόδειξη των ισχυριζόµενων (π.χ. «βλέπετε 

prospectusNo….σελίδα…..»). Εάν η προσφορά έχει αποκλίσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα αναφέρονται αναλυτικά οι 

αποκλίσεις αυτές. 

5. Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και κάθε άλλου είδους έγγραφα που αποδεικνύουν τη συµµόρφωση προς τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της διακήρυξης,  (π.χ. δήλωση συµµόρφωσης, πιστοποιητικό CEκ.λ.π.). 

6. Έγγραφη δήλωση του συµµετέχοντα, µε την οποία θα δηλώνεται ότι: α) η προσφορά του πληροί πλήρως τις 

απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού, β) ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδοµή 

(εξειδικευµένο προσωπικό και τεχνικά µέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της σύµβασης, γ) όλα τα µέρη του προσφερόµενου 

υλικού είναι καινούργια και αµεταχείριστα, δ) η προσφορά του ισχύει για διάστηµα τουλάχιστον ενενήντα (90) ηµερών και 

ε) τον χρόνο παράδοσης του υπό προµήθεια υλικού. 

7. Έγγραφη δήλωση του συµµετέχοντα για την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προϊόν. Στην 

περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής, υποχρεούται επιπροσθέτως να δηλώνει προς τον φορέα ότι ο νόµιµος 

εκπρόσωπος της επιχείρησης που θα κατασκευάσει το τελικό προϊόν, έχει αποδεχθεί έναντι του, την εκτέλεση της 

συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης.   

8. Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνει τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαµορφωµένα 

ως εξής:  

Επισηµαίνονται τα εξής: 

• Η προσφερόµενη τιµή της οικονοµικής προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόµενη 

δαπάνη τόσο ανά προσφερόµενο είδος όσο και συνολικά. 

Α/Α 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

ΠΑΡ/ΡΙΟΥ 

ΤΙΜΩΝ 

(ΠΤ) 

ΤΙΜΗ 

ΠΤ 
ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΠΟΥ 

∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΦΠΑ  

% 

ΤΕΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 

ΦΠΑ 
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• Οι προσφερόµενες τιµές θα δοθούν σε ευρώ (EURO)/ανά τεµάχιο και θα αναγράφονται αριθµητικώς και 

ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ της αναγραφόµενης τιµής αριθµητικώς και ολογράφως, 

λαµβάνεται υπόψη η τιµή ολογράφως.  Θα δοθεί τιµή για τα υπό προµήθεια είδη, όπως αυτά περιγράφονται 

αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήµατος Β΄. 

• Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας για κάθε είδος καθώς και η 

προσφέρουσα τιµή που θα αφορά το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών. Προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την 

Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονοµική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιµή, θεωρείται ότι 

προσφέρεται µε µηδενική αξία. 

• Στις τιµές είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι  περιλαµβάνονται οι όλες νόµιµες κρατήσεις και 

οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων. Επιπλέον, στις τιµές περιλαµβάνονται τα έξοδα προµήθειας και µεταφοράς  

υπό προµήθεια είδους, στον χώρο που θα υποδειχθεί στον προµηθευτή από την Αναθέτουσα Αρχή. 

• Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα υπό προµήθεια είδη 

και θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.  

• Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή µέχρι την ολοκλήρωση της σύµβασης. Αποκλείεται 

οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιµών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προµηθευτή πέραν του 

προσφερόµενου αντίτιµου των ειδών που θα προµηθεύσει βάσει των τιµών της προσφοράς του µέχρι την 

οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωµή τους. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής 

απορρίπτονται. 

• Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν 

υπόψη. Ο υποψήφιος προµηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία 

περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεσθεί λόγους προσφυγής κατά των προτάσεων αυτών. 

• Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος 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 τα άρθρα 13 & 14 του Ν.3918/02.03.2011, 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. 

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΡΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ 

ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ (.pdf),  ΕΝΩ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ 

ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ EXCEL ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ∆ΙΣΚΟ (CD) Ή ΣΕ USBFLASH. 

Σε περίπτωση διαφοροποίησης, τα περιεχόµενα της έντυπης υπερισχύουν του ηλεκτρονικού αντιγράφου. 

Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της     

τιµής (χαµηλότερη τιµή). 
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4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να προσέλθει εντός είκοσι (20) ηµερών 

από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την 

προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης, η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό 5% επί 

της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα 

(1) τουλάχιστον µήνα από το συνολικό χρόνο ισχύος της σύµβασης.   

 

Μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και προκειµένου να αποδεσµευτεί η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, απαιτείται η κατάθεση εγγύησης καλής λειτουργίας. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής, ξεκινά µετά 

την οριστική παραλαβή και η διάρκειά του ορίζεται στην προσφορά του αναδόχου και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 

είναι µεγαλύτερος από τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) µήνες. Η εγγύηση καλής λειτουργίας της 

σύµβασης ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και 

επιστρέφεται µέσα σε ένα (1) µήνα από την λήξη του προβλεπόµενου χρόνου της εγγυηµένης λειτουργίας, 

όπως ορίζεται ανωτέρω, διάστηµα κατά το οποίο η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό 

πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυηµένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για τη συµµόρφωση του αναδόχου στις 

απαιτήσεις της σύµβασης 

 

5. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ- ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ: 

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ – ∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΗΣ 3ης ΥΠΕ .  

ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΕΚ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΜΗΤΡΩΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜ∆ΗΣ). 

 

Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων.  

Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε το 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή του 

εξοπλισµού, από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της 3ης ΥΠΕ και σύµφωνα µε την καθιερωµένη διαδικασία 

εκκαθάρισης δαπανών, υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης προσκόµισης από τον προµηθευτή των απαιτούµενων από 

το Νόµο δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή 

και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του 

προµηθευτή.  

 

Ειδικότερα απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής, 

β) τιµολόγιο του Αναδόχου, 

γ) φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ κατά την ηµέρα πληρωµής 

δ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας Αρχής. 

H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής. 

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του τιµολογίου πώλησης 

από τον Ανάδοχο. 
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Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, η 3η Υ.ΠΕ. καθίσταται υπερήµερη, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» 

(ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».  

Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων µεταξύ της 

3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και του προµηθευτή, που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης, καθώς και β) στις λοιπές 

περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης 

της πληρωµής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Προµηθευτή (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών 

κ.λ.π.). 

 

Ο Προµηθευτής βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 

 

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον Προµηθευτή. 

 

6. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες 

υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να 

εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συµβατικού Τιµήµατος, 

µε βάση τους όρους της Σύµβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, ενηµερώνοντας την 

Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε το νόµο. 

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διαδικασία, εφαρµόζονται οι διατάξεις περί προµηθειών του ∆ηµοσίου και των 

φορέων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

7. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές θα δεσµεύουν τους υποψηφίους για 60 ηµέρες από την επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής 

προσφορών. Προσφορές που ορίζουν διαφορετικό χρόνο απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

8. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε διάστηµα δύο (2) µηνών από την ηµέρα υπογραφής της και ανάρτησής της στο 

ΚΗΜ∆ΗΣ. 

 

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση, εφαρµόζονται οι περί προµηθειών του ∆ηµοσίου διατάξεις, όπως 

ισχύουν κάθε φορά.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ  (CPV 30121100-4) 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1 Μοντέλα (να αναφερθούν) ΝΑΙ 

2 
Αριθµός Μονάδων συνολικά 2 
Πολυµηχανήµατα µε δυνατότητα λήψης / αποστολής FAX 

2 

3 
Το σύνολο των µηχανηµάτων να είναι του ίδιου κατασκευαστή. ∆εν 
πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του ή κατάσταση 
End Of Life. 

ΝΑΙ 

4 

Το προσφερόµενο µοντέλο θα πρέπει να είναι καινούργιο, 
αµεταχείριστο, όχι ανακατασκευασµένο ,να βρίσκεται στη σειρά 
παραγωγής του εργοστασίου παραγωγής και να έχει πιστοποίηση CE. 
Να είναι ψηφιακό, τεχνολογίας laser, το τελευταίο µοντέλο της 
κατηγορίας του ,να είναι της τελευταίας πενταετίας (2014-2018), να µην 
περιέχει εξαρτήµατα που προέρχονται από άλλα µοντέλα 

(ανακατασκευή). Να αναφέρεται η χώρα προέλευσης του µοντέλου 
καθώς και το εργοστάσιο κατασκευής. 

ΝΑΙ 

5 

Εγκατάσταση – παραµετροποίηση στον χώρο που θα υποδειχθεί από 
τον υπεύθυνοτης εκάστοτε Μονάδας Υγείας ή/και τον Υπεύθυνο από 
την ∆ιεύθυνση Πληροφορικήςτης 3ης ΥΠε. Σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει επαρκής καλωδιακή υποδοµή (πρίζαδικτύου RJ45), η υποδοµή 

θα κατασκευαστεί µε ευθύνη και κόστος που θα βαρύνει τηνανάδοχο 
εταιρία. 

ΝΑΙ 

6 
Συνολική προϋπολογιζόµενη παραγωγή αντιγράφων στο σύνολο των 2 
µηχανηµάτων για 1 έτος ή µέχρι εξαντλήσεως, 120.000 αντίγραφα. 

ΝΑΙ 

7 
Επισκευή βλάβης µε κάλυψη του κόστους ανταλλακτικών και εργασίας 
για παραγωγή 120.000 αντιγράφων και για τα 2 µηχανήµατα, για 
χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους . 

ΝΑΙ 

8 

Κάλυψη κόστους όλων των απαραίτητων αναλωσίµων ή/και 
ανταλλακτικών (π.χ. Toner, drum ,fuser κλπ) που τυχόν θα χρειαστούν 
για την απρόσκοπτη λειτουργία των µηχανηµάτων εκτός χαρτιού και 
συρραπτικών για παραγωγή 120.000 αντιγράφων(και για τα 2 
µηχανήµατα συνολικά) ή 1 έτος 

ΝΑΙ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

9 

Τα υλικά για τυχόν επισκευή ή αντικατάσταση και κάθε φύσεως 
ανταλλακτικά θα είναι του κατασκευαστή του κάθε µηχανήµατος 
(γνήσια ανταλλακτικά). Η επί τόπου παροχή υπηρεσιών θα γίνεται από 
εξειδικευµένο προσωπικό του Αναδόχου που θα παρέχει την εργασία, τα 
ανταλλακτικά ή και την ολοκληρωτική αντικατάσταση των υλικών, 

καθώς και όλα τα αναλώσιµα υλικά εκτός από το χαρτί και τα 
συρραπτικά, που απαιτούνται για να διατηρούνται σε καλή κατάσταση 
λειτουργίας τα 2 µηχανήµατα εκτύπωσης για παραγωγή συνολικά 
120.000 αντιγράφων  ή 1 έτος 

ΝΑΙ 

10 

Τηλεφωνική υποστήριξη και επίσκεψη τεχνικού στο χώρο εγκατάστασης 
του πολυµηχανήµατος (σε όλα τα σηµεία τοποθέτησης των 2 
µηχανηµάτων), για τη συντήρηση των µηχανηµάτων και 
αποκατάστασης βλαβών και Τηλεφωνική και onsite υποστήριξη για 
θέµατα χειρισµού 

ΝΑΙ 

11 

Χρόνος ανταπόκρισης τεχνικού: δύο εργάσιµες ηµέρες ή την επόµενη 
από την ειδοποίηση εφόσον η δήλωση βλάβης πραγµατοποιηθεί µέχρι 
τις 11.00, στα σηµεία  τοποθέτησης των 2 µηχανηµάτων (11η ΤΟΜΥ 
Κεντρικής Μακεδονίας στον ∆ήµο Βέροιας και 2η ΤΟΜΥ ∆υτικής 
Μακεδονίας στον ∆ήµο Εορδαίας) 

ΝΑΙ 

12 

Χρόνος αποκατάστασης της βλάβης: µέγιστο τρεις εργάσιµες ηµέρες 
σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιµο ανταλλακτικό. Ειδάλλως, θα 

γίνεται άµεση αντικατάσταση του µηχανήµατος µε ίδιο ή καλύτερο 
παρόµοιων χαρακτηριστικών µηχανήµατος. 

ΝΑΙ 

13 
Να περιλαµβάνεται software για την κεντρική διαχείριση και την λήψη 
reports 

ΝΑΙ 

14 Λειτουργία φαξ  ΝΑΙ 

  

ΑΔΑ: 6Ο90ΟΡΕΠ-Ζ39





 
∆ιεύθυνση: Αριστοτέλους 16, 54623 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2313-320537 Fax : 2313-320508, e-mail: promtomy@3ype.gr 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥMHΧAΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΛΗΨΗΣ/ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ FAX 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1 Τεχνολογία Μονόχρωµο laser 

2 
Η κατασκευή και λειτουργία του µηχανήµατος να είναι σύµφωνα µε 
τα διεθνή standards και να έχει την πιστοποίηση CE και  η 
προµηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιηµένη µε ISO 

ΝΑΙ 

3 
Να έχει µέγιστη µηνιαία παραγωγική ικανότητα (όχι DutyCycle) 
τουλάχιστον 5.000 φωτοαντιγράφων/µηνα. Η παραγωγική αυτή 
ικανότητα να βεβαιώνεται από τον κατασκευαστή. 

ΝΑΙ 

4 Ελάχιστο machinelifetime 5 χρόνια 

5 
Κάθε µηχάνηµα θα πρέπει να συνοδεύεται κατά την παράδοση του 
από τα εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας τουλάχιστον στα 
ελληνικά 

ΝΑΙ 

6 Μέγεθος χαρτιού τροφοδοσίας (αντίγραφα/εκτυπώσεις) Εως Α4  

7 Τροφοδοσία χαρτιού  ≥ 1000 φύλλων 

8 Μέγεθος πρωτοτύπων Α5-Α4  τουλάχιστον 

9 Ανάλυση αντιγραφής ≥ 600dpi 

10 ∆ίσκος πλαϊνής τροφοδοσίας Bypass ≥ 50  φύλλων 

11 Πολλαπλά φωτοαντίγραφα 1-999 

12 Μνήµη ≥ 512 MB RAM 

13 Ταχύτητα φωτοαντιγραφής ≥ 35 αντίγραφα Α4/λεπτό 

14 Χρόνος πρώτου αντιγράφου ≤8  δευτερόλεπτα 

15 ∆ιαχείριση πρωτοτύπων Αυτόµατος τροφοδότης µε αναστροφή. ΝΑΙ 

16 Χρόνος προθέρµανσης ≤ 25 sec 

17 Κωδικοί χρηστών ≥50  

18 Σµίκρυνση Μεγέθυνση 25-400% 

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

19 ∆ικτυακός εκτυπωτής ΝΑΙ 

20 Μονάδα αυτόµατης διπλής όψης (duplexunit) ΝΑΙ 

21 Ανάλυση εκτύπωσης ≥ 600 x 600  

22 Πρωτόκολλα  
PCL5/PCL6 γνήσια Adobe 

PostScript 3  

23 Σύνδεση 
TουλάχιστονEthernet 
10/100/1000, 

24 USB 2.0 NAI 

ΣΑΡΩΣΗ 

25 Έγχρωµος δικτυακός σαρωτής ΝΑΙ 

26 
Σάρωση Έγχρωµη σάρωση και από επίπεδη επιφάνεια µε ταχύτητα 
τουλάχιστον 25 σελίδες / λεπτό. 

ΝΑΙ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

27 Λειτουργίες σάρωσης 
Τουλάχιστον Scan to 
folder/email/USB 

28 Υποστηριζόµενες µορφές αρχείων σάρωσης TIFF, JPEG, PDF 

29 Να διαθέτει Network Twain drivers ΝΑΙ 

30 Σµίκρυνση Μεγέθυνση 25-400% 

31 

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. 

ΝΑΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B- ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος : 

 

• #2.976,00 € # συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 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) 

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο  
Πατέρα:  

 

Όνοµα και Επώνυµο  
Μητέρας: 

 

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου  

Ταυτότητας: 
 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιότυπου (Fax):  
∆/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 διακήρυξης 

2)  Συµµετέχω στην υπ.αριθµ…………..πρόσκληση ενδιαφέροντος της 3ης ΥΠΕ  για την 
προµήθεια……….…………………………………. 

3)  ∆εν έχω καταδικασθεί µε τελεσίδικη  απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016. 

4)  Είµαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις µου, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016. 

5) ∆εν τελώ σε κάποια από τις αναφερόµενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή ανάλογες καταστάσεις, 

6)  ∆εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της επιχείρησης και δεν µου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισµού από 
διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ. 

7)  Είµαι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016. 

8)  Πληρώ τα κριτήρια επιλογής, έτσι όπως έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.4412/2016 

9)  Αναλαµβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του 
Ν.4412/2016, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του ιδίου Νόµου 

 

Ηµεροµηνία:  

  

 Ο/Η ∆ηλ……… 

 

 (Υπογραφή) 

 (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «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. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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