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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ                  
Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ.     
ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 – ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 
TMHMA : OIKONOMIKOY                                           ΥΑΨΔΑΡΙ   1-2-2016   
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ 
ΣΗΛ. : 213 2046170 -171 
FAX  : 213 2046400 
ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 1236 / 753926 

                                               
 
 
 
 
            

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 
 

ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ 
ΜΕ ΤΛΛΟΓΗ ΦΡΑΓΙΜΕΝΧΝ  ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΕΚΑΠΕΝΣΕ (15) ΦΧΣΟΣΤΠΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ  
 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 8.000,00 ΕΤΡΧ ΤΜΠ/ΝΟΤ ΦΠΑ 
ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΕΡΗ ΣΙΜΗ 

 
 
 
 
 
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ: 
11-2-2016  ημΫρα ΠΫμπηη και ώρα 09:00΄ π.μ. 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΧΓΗ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ: 
11-2-2016  ημΫρα ΠΫμπηη και ώρα 09:30΄ π.μ.    

 
 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΞΑΓΧΓΗ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ: 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΟΤ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. 
ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 – ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 
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Σν Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» έρνληαο ππόςε: 
 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 60/2007 
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 118/2007 
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 
5. Σελ έγθξηζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζην ππ΄ αξηζκ. πξση. 

675/753365/20-1-2016 έγγξαθν ηνπ Γξαθείνπ Πξνκεζεηώλ, κε ζέκα «Έγθξηζε 
δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ γηα ηε κίζζσζε δεθαπέληε (15) θσηνηππηθώλ 
κεραλεκάησλ   

6. Σελ απόθαζε ηεο ππ΄ αξηζκ. 2257/17-12-2015 πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζέκα 18ν, «Ννκηκνπνίεζε ππνγξαθώλ γηα ην έηνο 
2016» 
 
 

 
 
 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ 
 

Δηαγσληζκό κε δηαδηθαζίεο απεπζείαο αλάζεζεο, κε ζπιινγή ζθξαγηζκέλσλ 
πξνζθνξώλ, γηα ηε κίζζσζε δεθαπέληε (15) θσηνηππηθώλ κεραλεκάησλ, 
πξνϋπνινγηζκνύ 8.000,00 επξώ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ θαη κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε 
ρακειόηεξε ηηκή, κε ηνπο παξαθάησ βαζηθνύο θαη νπζηώδεηο όξνπο: 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

ην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα 
απηό. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

Σα θσηνηππηθά κεραλήκαηα πνπ ζα κηζζσζνύλ, ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε ρώξνπο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ πνπ ζα ππνδεηρζνύλ από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Η Αλαζέηνπζα Αξρή ζα 
κπνξεί κε απόθαζή ηεο λα κεηαθηλεί ηα θσηνηππηθά κεραλήκαηα ζε άιινπο ρώξνπο, 
εληόο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
             Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα θαη γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα θξίλεη, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, λα απνζύξεη θάπνην/α από ηα θσηνηππηθά κεραλήκαηα. Γηα όζε 
δηάξθεηα ζα κηζζώλνληαη ηα ππόινηπα θσηνηππηθά κεραλήκαηα, νη ππόινηπνη όξνη  ηεο 
ζύκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί ζα ηζρύνπλ ρσξίο θακία αιιαγή.  

Επηπιένλ, ην Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα λα απμήζεη ηνλ αξηζκό ησλ 
θσηνηππηθώλ κεραλεκάησλ, ζε πεξίπησζε πνπ απμεζνύλ νη αλάγθεο ησλ ηκεκάησλ ηνπ, 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, κε ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη ηηκέο.   

Ο αλάδνρνο ζε θάζε πεξίπησζε ζα εγγπάηαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία γηα ην ζύλνιν 
ησλ θσηνηππηθώλ κεραλεκάησλ. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο  
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό απαηηνύληαη: 

1. Έγγξαθε πξνζθνξά, θαζαξνγξακκέλε θαη ζπληαγκέλε ζηελ Ειιεληθή γιώζζα. Εάλ 
ζηελ πξνζθνξά ππάξρεη νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηόξζσζε, πξέπεη απηή λα είλαη 
κνλνγξακκέλε θαη ζθξαγηζκέλε από ηνλ πξνζθέξνληα.        

2. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ πξνζθέξνληα, όηη απνδέρεηαη ξεηά θαη 
αλεπηθύιαθηα όινπο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, εθηόο εάλ αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα ηα 
ζεκεία εθείλα ηα νπνία δελ απνδέρεηαη.  

Οη πξνζθνξέο ζα θαηαηεζνύλ ζην Σκήκα Γξακκαηείαο-Πξσηνθόιινπ ηνπ Ννζνθνκείνπ 
θαη ζα πξσηνθνιιεζνύλ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

Η πξνζθνξά πνπ ζα δνζεί από ηνπο ππνςήθηνπο αλαδόρνπο ζα αλαιύεηαη σο 
εμήο: 

1. Κόζηνο αλά παξαγόκελν θσηναληίγξαθν (ρσξίο ΦΠΑ)  
2. πληειεζηήο επί ηνηο εθαηό (%) ηνπ ΦΠΑ   

Η πξνζθεξόκελε ηηκή ζα είλαη ρσξίο όξην παξαγόκελσλ θσηναληηγξάθσλ θαη ρσξίο 
θιηκαθσηέο ρξεώζεηο.    
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

Ο αλάδνρνο ζα παξέρεη ηα θσηνηππηθά κεραλήκαηα δσξεάλ, αλαιακβάλνληαο ην 
θόζηνο ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζήο ηνπο (πρ θαζαξηζκόο, ξύζκηζε θηι), ην θόζηνο γηα 
ην πεξηνδηθό service, ην θόζηνο απνθαηάζηαζεο ησλ βιαβώλ, ην θόζηνο ησλ 
αληαιιαθηηθώλ, ην θόζηνο ησλ αλαισζίκσλ (εθηόο ηνπ ραξηηνύ θαη ησλ ζπλδεηήξσλ 
ζπξξαθήο), ηα έμνδα κεηαθνξάο ησλ θσηνηππηθώλ κεραλεκάησλ από θαη πξνο ην 
Ννζνθνκείν θαζώο θαη ηα έμνδα κεηαθίλεζεο - νδνηπνξηθά ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ 
ηερληθώλ ηνπ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο 

Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη λα εθπαηδεύζεη (δσξεάλ) ηνπο ππαιιήινπο ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, πνπ ζα ρεηξίδνληαη ηα θσηνηππηθά κεραλήκαηα.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

Οη πξνδηαγξαθέο ησλ θσηνηππηθώλ κεραλεκάησλ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 

Επηπιένλ, ηνπιάρηζηνλ έλα εθ ησλ θσηνηππηθώλ κεραλεκάησλ ζα πξέπεη λα 
δηαζέηεη ηε ιεηηνπξγία «ειηδνπνίεζε κε ζπξξαθή».              
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

Οη πξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα 
εμήληα (60) εκεξώλ, ην νπνίν ππνινγίδεηαη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνύ. Η ηζρύο ησλ πξνζθνξώλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθόζνλ δεηεζεί από ηελ 
ππεξεζία καο, πξηλ από ηε ιήμε απηώλ. 
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ΑΡΘΡΟ 9ο  
             Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα γίλεηαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ ρξεκαηηθνύ 
εληάικαηνο πιεξσκήο θαη ηε ζεώξεζή ηνπ από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Ειεγθηηθνύ 
πλεδξίνπ.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο 

Σνλ αλάδνρν ζα βαξύλνπλ νη παξαθάησ θξαηήζεηο: 

 Φόξνο 8%  

 Κξάηεζε 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο  

 Κξάηεζε 0,10% ππέξ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. πιένλ ΥΑΡΣ. 3% θαη Ο.Γ.Α. ΥΑΡΣ. 20% 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο  

Η ζύκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί ζα έρεη δηάξθεηα δύν (2) εηώλ , από ηελ εκεξνκελία 
ηεο ππνγξαθήο ηεο, κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο επηπιένλ ελόο (1) έηνπο, θαηόπηλ 
ζπκθσλίαο ησλ δύν κεξώλ. 
ε πεξίπησζε πνπ ππνγξαθεί ζύκβαζε ζε θεληξηθό ή πεξηθεξεηαθό επίπεδν από 
εληαίνπο δηαγσληζκνύο ε ζύκβαζε ζα πάςεη λα ηζρύεη. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο  

Ο πξνϋπνινγηζκόο ηεο δαπάλεο ηνπ δηαγσληζκνύ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 
8.000,00  εσρώ  ζσμπ/νοσ Φ.Π.Α. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο  

Γηα ό,ηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε, ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Δ. 
60/2007, ηνπ Π.Δ.118/2007 θαη ηνπ Ν. 4281/2014 κε ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπο. 
 

                                    
                                                          
                                                         
 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 

        
        ΙΙΔΧΡΟ ΙΧΑΝ. ΠΡΧΙΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 
 

ΣετνικΫς προδιαγραθΫς θωηοανηιγραθικών μητανημΪηων 

Σερληθά ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Σερλνινγία Laser αζπξόκαπξν 
2. Σαρύηεηα θσηναληηγξαθήο - εθηύπσζεο : > 40 ζειίδσλ αλά sec γηα Α4 
3. Αλάιπζε θσηνγξάθηζεο : 500Υ500 dpi 
4. Σόλνη ηνπ γξη : 256 
5. Σξνθνδνζία ραξηηνύ : δπν θαζέηεο (Α3-Α4) ρσξεηηθόηεηαο 400 θύιισλ έθαζηε 
6. Μνλάδα απηόκαηεο δηπιήο όςεο 
7. κηθξύλζεηο - Μεγεζύλζεηο 
8. ύζηεκα δηθηπαθήο εθηύπσζεο ζπκβαηό κε : windows 2000, XP, SERVER 2003 
9. Πξσηόθνιια TCP/IP Ethernet 
10. Πηζηνπνηεηηθά CE, ISO9001 

   Κνπδνπλάο Παληειήο 

 Μερ. Ιαηξηθώλ Οξγάλσλ  
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