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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια έξι (6)
φωτοτυπικών μηχανημάτων, την επισκευή, προμήθεια και τοποθέτηση
αναλώσιμων των υπό προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων».
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄/147/808-2016) και τις τροποποιήσεις αυτού, όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/Α/09-10-2017) «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ A’ 133/07.08.2019) Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και
της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.
4. Την υπ΄αριθμ. Α1α/οικ.17148/10.03.2020 Απόφαση του Υπουργού Υγείας
«Διορισμός του Βλάσση Ιωάννη ως υπηρεσιακού γραμματέα του Υπουργείου Υγείας»
(ΦΕΚ 196/ΥΟΔΔ/17.03.2020).
5. Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. Α3ε/οικ. 30854/18-05-21 απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας της
Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Τεχνικής Υποστήριξης με θέμα: «Έγκριση
σκοπιμότητας για την προμήθεια 6 φωτοτυπικών μηχανημάτων».
- [ΑΔΑΜ:
21REQ008625528 2021-05-19].
6. Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. Α3ε/οικ. 30881/18-05-21 απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας της
Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Τεχνικής Υποστήριξης με θέμα: «Έγκριση
σκοπιμότητας για την επισκευή, προμήθεια και τοποθέτηση αναλώσιμων των υπό
προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων ΑΔΑΜ: 21REQ008626016 2021-05-19].
7. Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. Β3.α/ Γ.Π.οικ. 31755/25-6-21 Απόφαση της Διεύθυνσης
Οικονομικής Διαχείρισης του οικείου Υπουργείου με θέμα «Ανάληψη υποχρέωσης και
δέσμευση πίστωσης ποσού 16.000,00 ευρώ από τον Φ. 1015/501/ Λογαριασμός
3120103001», η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής
της Υπηρεσίας μας με α/α 40572 [Εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑ: 9ΠΟΡ465ΦΥΟ-ΤΕΨ].
8. Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. Β3.α/ Γ.Π.οικ. 31750/25-6-21 Απόφαση της Διεύθυνσης
Οικονομικής Διαχείρισης του οικείου Υπουργείου με θέμα «Ανάληψη υποχρέωσης και
δέσμευση πίστωσης ποσού 1.500,00 ευρώ από τον Φ. 1015/501/ Λογαριασμός
2420389001» οικ. έτους 2021, προέγκριση ποσού ‘ύψους 3.000,00 ευρώ για καθένα
από τα οικ. έτη 2022-2025 και 1.500,00 ευρώ για το οικ. έτος 2026 η οποία
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καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας με
α/α 40571 [Εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑ: 697Χ465ΦΥΟ-9Ψ8].
9. Το από 13-07-2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα με θέμα: «Έγκριση για την προμήθεια 6
φωτοτυπικών μηχανημάτων», με συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.
10. Το από 13-07-2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα με θέμα: «Έγκριση για την επισκευή,
προμήθεια και τοποθέτηση αναλωσίμων για το υπό προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικά
μηχανήματα».
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι:
α. η προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων και
β. η επισκευή, προμήθεια και τοποθέτηση αναλώσιμων των υπό προμήθεια έξι (6)
φωτοτυπικών μηχανημάτων για πέντε έτη.
Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής.
Β. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων καθώς και η επισκευή, προμήθεια και
τοποθέτηση αναλώσιμων των υπό προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων.
Η συντήρηση και επισκευή και τοποθέτηση αναλώσιμων των υπό προμήθεια έξι (6)
φωτοτυπικών μηχανημάτων θα γίνεται στο κτίριο της οδού Αριστοτέλους 17, μετά από
υπόδειξη της αρμόδιας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
Κεντρικής Υπηρεσίας.
Χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων έως σαράντα
πέντε (45) ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης (Πίνακας Α. Τεχνικές προδιαγραφές).
Χρόνος λήξης ισχύος της επισκευής, προμήθειας και τοποθέτησης αναλωσίμων των υπό
προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων είναι πέντε (5) αρχόμενα από την υπογραφή
της σύμβασης και λήξη το έτος 2026 (Πίνακας Β. Τεχνικές προδιαγραφές).
Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
1. Θα είναι προϊόν κατασκευαστικού οίκου, πιστοποιημένου κατά ISO 9001, 14001.
2. Θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με όλες τις διεθνείς και ελληνικές απαιτήσεις,
τυποποιήσεις και προδιαγραφές και θα φέρει σήμανση CE, Energy Star.
3. Οι προσφορές θα συμπεριλαμβάνουν υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού, τα
εξής:
α. Πιστοποιητικό ISO 9001, 14001 του κατασκευαστή (Certification of Quality) σε
ισχύ.
β. Δήλωση συμμόρφωσης προϊόντος (Declaration of Conformity) σε ισχύ.
γ. Αναλυτικά φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών του οίκου κατασκευής στα
αγγλικά ή/και στα ελληνικά.
δ. Βεβαίωση τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης ανταλλακτικών για πέντε (5) έτη. Η
εν λόγω βεβαίωση, θα χορηγείται από τον κατασκευαστή του συγκεκριμένου
τύπου προσφερόμενου εξοπλισμού ή από τον επίσημο αντιπρόσωπο του
κατασκευαστή στην Ελλάδα.
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Ο προσφερόμενος εξοπλισμός, θα πρέπει να διαθέτει στην Ελλάδα επίσημο
εξουσιοδοτημένο SERVICE, προκειμένου να εξασφαλίζεται η τεχνική υποστήριξή
του. Τούτο θα αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα, από τον κατασκευαστή του
προσφερόμενου εξοπλισμού ή του επίσημου εξουσιοδοτημένου SERVICE στην
Ελλάδα.
4. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην παράδοση του εξοπλισμού στον χώρο προορισμού
του, στην εγκατάστασή του (θέσιμο λειτουργίας) και στην επίδειξη / εκπαίδευση
λειτουργίας των χρηστών.
5. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής.
6. Στην οικονομική προσφορά θα δίνεται:
α) Η τιμή κτήσης του μηχανήματος.
β) Το κόστος αντιγράφου για σελίδα Α4-Α3, ανεξαρτήτως παραγωγής και κάλυψης
σελίδας (χωρίς ελάχιστη χρέωση) για χρονικό διάστημα ίσο με πέντε (5) έτη, κατά τη
διάρκεια του προσφερόμενου χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας. Οι ανωτέρω
τιμές, που θα προσφερθούν θα είναι ανεξάρτητες από πληθωρισμό, δείκτες τιμών
καταναλωτή κ.λ.π, καθώς και από το πλήθος των αντιγράφων σε όλο το παραπάνω
χρονικό διάστημα.
7. Η συνολική τιμή σύγκρισης θα διαμορφωθεί από το άθροισμα:
α) της τιμής κτήσεως του μηχανήματος.
β) το κόστος για την παραγωγή 4.000 φωτοαντιγράφων/μήνα και για όλο το χρονικό
διάστημα των πέντε ετών.
8. Προμήθεια επιπλέον μηχανήματος εφόσον επαρκεί ο εγκεκριμένος
προϋπολογισμός

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Το
μηχάνημα
να
είναι
καινούριο,
αμεταχείριστο,
μη
ανακατασκευασμένο, τελευταίο μοντέλο της σειράς του, ψηφιακό με
σύστημα εκτύπωσης Laser. Τούτο θα αποδεικνύεται από βεβαίωση
του οίκου κατασκευής.
2. Τροφοδοσία: 230V / 50Hz.
3. Τεχνολογία: Ηλεκτροστατική LASER.
4. Μέγεθος χαρτιού: Α3 – Α4.
5. Οθόνη αφής τουλάχιστον 9 ιντσών.
6. Αριθμητικό πληκτρολόγιο.(Προαιρετικό)
7. Διαστάσεις εκτύπωσης: Α3 – Α4.
8. Μέγεθος σάρωσης: Α3 – Α4.
9. Τόνοι του γκρι: 256.
10. Λειτουργίες: Φωτοαντιγραφή, εκτύπωση, σάρωση.
11. Λειτουργίες φωτοαντιγραφής: Αυτόματη, μονή όψη, διπλή όψη,
ηλεκτρονική σελιδοποίηση, 2 σελίδες σε 1, 4 σελίδες σε 1, book
mode, αγνόηση κενών σελίδων, αντιγραφή ταυτότητας.
1.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

Ταχύτητα εκτύπωσης τουλάχιστον 40 σελ. Α4 / λεπτό
Χρόνος προθέρμανσης όχι μεγαλύτερος από 25 δευτερόλεπτα.
Χρόνος πρώτου αντιγράφου λιγότερος από 4,5 δευτερόλεπτα.
Ανάλυση εκτύπωσης: ≥1200X1200 dpi
Τροφοδοσία χαρτιού: 2 κασέτες τουλάχιστον των 500 φύλλων
ρυθμιζόμενες και bypass 100 φύλλων.
Βάρος χαρτιού λειτουργίας από 55-250 g/m²
Αυτόματος τροφοδότης πρωτοτύπων με αναστροφή: ≥50 φύλλα Α3
– Α4.
Διαχωριστής εργασιών: ≥50 φύλλα
Έξοδος χαρτιού: ≥250 φύλλα.
Προεπιλογέας αντιγράφων: 1 – 999.
Μεγέθυνση / σμίκρυνση: ≥ 25% – 400% ανά 1% και προεπιλεγμένες
ρυθμίσεις (Α3→Α4, Α4→Α3 κλπ).
Κωδικοί χρηστών.
Μετρητής αριθμού αντιγράφων.
Να δέχεται μελάνι για τουλάχιστον 35.000 σελίδες Α4 με κάλυψη 6%
Να διαθέτει drum για τουλάχιστον 500.000 σελίδες
Βάση τοποθέτησης: εργοστασιακή, στιβαρής κατασκευής, με
ροδάκια, με συρτάρι η πορτάκι για δημιουργία αποθηκευτικού
χώρου.
Γλώσσα προγραμματισμού (menu): Ελληνικά
Συνιστώμενη μηνιαία παραγωγική ικανότητα: ≥20.000 σελ.
Πιστοποιητικά: ISO 9001, ISO 14001, CE, Blue Angel.
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΞΙ (6)
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιεσδήποτε βλάβες παρουσιαστούν
εκτός αυτών που θα οφείλονται σε ενέργειες βανδαλισμού και θα φέρουν εμφανή και
αδιαμφισβήτητα στοιχεία και αποδείξεις του αναδόχου προς την υπηρεσία και την παράλληλη
αποδοχή τους από την υπηρεσία
Στην οικονομική προσφορά θα δίνεται:
Το κόστος αντιγράφου ανά σελίδα, ανεξαρτήτως παραγωγής και κάλυψης σελίδας (χωρίς
ελάχιστη χρέωση) για χρονικό διάστημα πέντε ετών. Οι ανωτέρω τιμές, που θα προσφερθούν
θα είναι ανεξάρτητες από πληθωρισμό, δείκτες τιμών καταναλωτή κ.λ.π, καθώς και από το
πλήθος των αντιγράφων σε όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα.
Ο χρόνος ανταπόκρισης βλάβης δεν θα ξεπερνά τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες, και ο χρόνος
αποκατάστασης βλάβης τις σαράντα οκτώ (48) ώρες κατά τις εργάσιμες ημέρες από τη
γραπτή αναγγελία της βλάβης.
Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Καταμέτρηση αριθμού αντιγράφων και έκδοση τιμολογίου ανά τετράμηνο, μετά την
υπογραφή της σύμβασης.
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Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων
καθώς και την επισκευή, προμήθεια και τοποθέτηση αναλώσιμων των υπό προμήθεια
έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων για πέντε έτη, ανέρχεται στο ποσό των τριάντα ενός
χιλιάδων ευρώ (έως 31.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
24%, , ήτοι αναλυτικά:
 Δεκαέξι
χιλιάδες ευρώ (έως 16.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος Φ.Π.Α. για την προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων.
 Δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (έως 15.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος Φ.Π.Α. για την επισκευή, προμήθεια και τοποθέτηση αναλωσίμων
έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων για πέντε έτη,
και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υγείας του
τρέχοντος έτους από τον Φ. 1015/501 Λογαριασμός 3120103001 (προμήθεια έξι
φωτοτυπικών μηχανημάτων) και αντίστοιχα από τον Φ. 1015/501 Λογαριασμός
2420389001 (επισκευή, προμήθεια και τοποθέτηση αναλώσιμων των υπό προμήθεια
έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων για πέντε έτη.
Η αποπληρωμή των μηχανημάτων θα πραγματοποιηθεί σε Ευρώ (€), με την παραλαβή
τους (έως 45 ημέρες) μετά την υπογραφή της σύμβασης από την αρμόδια Γ’ επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής και την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Η αποπληρωμή για την επισκευή, προμήθεια και τοποθέτηση αναλώσιμων των υπό
προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων για πέντε έτη θα πραγματοποιείται από
την αρμόδια Γ’ επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής μετά την καταμέτρηση του
αριθμού των αντιγράφων και την έκδοση των νόμιμων δικαιολογητικών ανά τετράμηνο,
μετά την υπογραφή της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίζει κατά την ημέρα της πληρωμής, αποδεικτικό
φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας εν ισχύ, το
σχετικό τιμολόγιο, υπεύθυνη δήλωση περί μη εκχώρησης του σχετικού τιμολογίου,
καθώς και αριθμό IBAN λογαριασμού τραπέζης στον οποίο επιθυμεί να καταβληθεί το
σχετικό ποσό της πληρωμής και στον οποίο θα πρέπει να είναι κύριος δικαιούχος.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ
νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, τον βαρύνει.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις κατωτέρω κρατήσεις:
α). Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64
παρ.2, εδ.γγ’, Ν.4172/2013, ΦΕΚ 167/Α΄/23-07-2013 φόρος εισοδήματος 8% για τις
υπηρεσίες και 4% για προμήθεια αγαθών.
β). Κράτηση ύψους 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44
του Ν.4605/2019, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης» αντίστοιχα και το χαρτόσημο
3% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%.
γ). Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους
0,06% επί όλων των συμβάσεων (αρχικής, τροποποιητικής, ή συμπληρωματικής
δημόσιας σύμβασης) που υπάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου
350 του Ν.4412/2016, & στην ΚΥΑ 1191/22-03-17 (ΦΕΚ 969/Β΄/22-03-17) ανεξάρτητα
από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη
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ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.
Η κράτηση υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης» αντίστοιχα και το χαρτόσημο
3% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% (άρθρο 6, ΚΥΑ 1191/22-03-17). Το ποσό της κράτησης
παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της ΑΕΠΠ και
κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.

Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να υποβάλει την προσφορά έως την Πέμπτη 29 -072021 και ώρα 10.00π.μ. στην Υπηρεσία Γενικού Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Υγείας
(ισόγειο, κτίριο Αριστοτέλους 19, Αθήνα), σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Εκδήλωση
ενδιαφέροντος για την η προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων και την
επισκευή, προμήθεια και τοποθέτηση αναλώσιμων των υπό προμήθεια έξι (6)
φωτοτυπικών μηχανημάτων για πέντε έτη».
Ο φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από σχετική αίτηση συμμετοχής προς την
Αναθέτουσα Αρχή, η οποία κατατίθεται εκτός του κυρίως φακέλου προσφοράς
(προκειμένου να πρωτοκολληθεί από την Υπηρεσία Γενικού Πρωτοκόλλου του
Υπουργείου) και στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του υποψηφίου και της
σχετικής πρόσκλησης. Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο.
Ο κλειστός φάκελος θα περιλαμβάνει:
1). Παραστατικό εκπροσώπησης (εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει με αντιπρόσωπό
του).
2). Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε
ισχύει, η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα
ΚΕΠ, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης και να δηλώνεται ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος:
i) Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και ως προς τις φορολογικές του
υποχρεώσεις,
ii) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της
οποίας έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
3). Μια Υπεύθυνη Δήλωση άρθρου 8 του Ν 1599/86 όπου θα αναφέρεται ότι δεν
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 1, Άρθρου 73 του Ν.
4412/16. Η Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να φέρει την υπογραφή του νόμιμου
εκπροσώπου της εταιρείας.
4). Κλειστό Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς με όλα τα προαναφερόμενα απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
5). Κλειστό Υποφάκελο με οικονομική προσφορά, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί με
τη μορφή του κάτωθι Πίνακα:
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2.

Τιμή
χωρίς
ΦΠΑ

Ποσοσ
τό
ΦΠΑ

Συνολική Τιμή

Οικονομική προσφορά. για την
προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών
μηχανημάτων
Οικονομική προσφορά για την
επισκευή,
προμήθεια
και
τοποθέτηση αναλωσίμων έξι (6)
φωτοτυπικών μηχανημάτων για
πέντε έτη

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Σημειώνεται ότι οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε Ευρώ και να αναγράφονται
ολογράφως και αριθμητικώς.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29
-07 -21 και ώρα 11:00. π.μ. στην έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου στην
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, στη Βιβλιοθήκη του Υπουργείου Υγείας 2ος
όροφος, (Αριστοτέλους 17, Αθήνα).
Η αποσφράγιση των φακέλων των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών
προσφορών δύναται να ολοκληρωθεί σε μια δημόσια συνεδρίαση.
Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για την κατακύρωση της
προμήθειας.
Αρμόδια για την αποσφράγιση και αξιολόγηση της προσφοράς είναι η Επιτροπή (Δ΄)
που ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Α.Π./οικ 151/4-01-2021 απόφαση, όπως αυτή
ισχύει σήμερα.
Ο Ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει κατά την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης,
απόσπασμα ποινικού μητρώου, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και
πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας εν ισχύ.
Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (Ηλεκτρονικά)
1. Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα
2. Γραφείο Προϊστ. Γενικής Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Τεχνικής Υποστήριξης
3. κα. Ε. Ψωμιάδη Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης
4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Κ.Υ
5. Αυτοτελές Τμήμα Προμηθειών
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