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                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
                                   (ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016) 

               
 
Το Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» έχοντας υπόψη: 
 
1) Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει. 
2) Την υπ’ αριθ. 3112/784952/07-03-2018 έγκριση του Προέδρου του Νοσοκομείου, με την 

οποία εγκρίθηκε η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με έρευνα αγοράς, για τη 
μίσθωση είκοσι (20) φωτοτυπικών μηχανημάτων. 

3) Την υπ’ αριθ. 2324/07-12-2017 (θέμα 23ο) ΣΔΣ του Νοσοκομείου «Νομιμοποίηση 
υπογραφών έτους 2018». 

4) Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθ. πρωτ. 3128/784968 (ΑΔΑ: 
ΩΕΨΒ469Η27-ΚΘΓ) ποσού 11.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 

 
 
 
   Καλεί όσους ενδιαφέρονται, να καταθέσουν προσφορά για τη ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙΚΟΣΙ (20) 
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ με προϋπολογισμό 11.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. και με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 
τιμής.  
 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. 
 
Τα φωτοτυπικά μηχανήματα που θα μισθωθούν, θα τοποθετηθούν σε χώρους του Νοσοκομείου που θα 
υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή θα μπορεί με απόφασή της να μετακινεί 
τα φωτοτυπικά μηχανήματα σε άλλους χώρους, εντός του Νοσοκομείου.  
 Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα και για όσο χρονικό διάστημα κρίνει, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, 
να αποσύρει κάποιο/α από τα φωτοτυπικά μηχανήματα. Για όση διάρκεια θα μισθώνονται τα υπόλοιπα 
φωτοτυπικά μηχανήματα, οι υπόλοιποι όροι  της σύμβασης που θα συναφθεί θα ισχύουν χωρίς καμία 
αλλαγή.  
Επιπλέον, το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να αυξήσει τον αριθμό των φωτοτυπικών μηχανημάτων, σε 

περίπτωση που αυξηθούν οι ανάγκες των τμημάτων του, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, με τους ίδιους 
όρους και τιμές.  
Δύο από τα φωτοτυπικά μηχανήματα θα πρέπει να διαθέτουν τη λειτουργία «Σελιδοποίηση με συρραφή». 



Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση θα εγγυάται την καλή λειτουργία για το σύνολο των φωτοτυπικών 
μηχανημάτων. 
              
Οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’ της παρούσας πρόσκλησης, παρακαλούνται να καταθέσουν την προσφορά 
τους σύμφωνα με τα παρακάτω: 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 
Εάν στην προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, πρέπει αυτή να 
είναι μονογραμμένη και σφραγισμένη από τον προσφέροντα. 

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 Ο πλήρης τίτλος και τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το 
διαγωνισμό. 

 Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης ενδιαφέροντος. 

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (επωνυμία εταιρείας – ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, 
τηλέφωνο, fax, email). 

2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να κατατίθενται 
στο Τμήμα Γραμματείας του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ», Ιερά Οδός 343 Χαϊδάρι 
Τ.Κ. 12461  έως 20-03-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. Προσφορά που 
κατατίθεται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, θεωρείται εκπρόθεσμη και 
επιστρέφεται στον προσφέροντα. 
 

Η προσφορά που θα δοθεί από τους υποψήφιους αναδόχους θα αναλύεται ως εξής: 
1. Κόστος ανά παραγόμενο φωτοαντίγραφο (χωρίς Φ.Π.Α). 
2. Συντελεστής επί τοις (%) του Φ.Π.Α. 
Η προσφερόμενη τιμή θα είναι χωρίς όριο παραγόμενων φωτοαντιγράφων και χωρίς 
κλιμακωτές χρεώσεις. 
 
Ο ανάδοχος θα παρέχει τα φωτοτυπικά μηχανήματα δωρεάν, αναλαμβάνοντας το κόστος 
της προληπτικής συντήρησής τους (πχ καθαρισμός, ρύθμιση κλπ), το κόστος για το 
περιοδικό service, το κόστος αποκατάστασης των βλαβών, το κόστος των ανταλλακτικών, 
το κόστος των αναλωσίμων (εκτός του χαρτιού και των συνδετήρων συρραφής), τα έξοδα 
μεταφοράς των φωτοτυπικών μηχανημάτων από και προς το Νοσοκομείο καθώς και τα 
έξοδα μετακίνησης-οδοιπορικά των εξουσιοδοτημένων τεχνικών του. 
Ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης του μηχανήματος και ο χρόνος αντικατάστασης 
αναλωσίμων (toner κλπ) δε θα ξεπερνά τις (24) ώρες. 
 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει (δωρεάν) τους υπαλλήλους του Νοσοκομείου, 
που θα χειρίζονται τα φωτοτυπικά μηχανήματα. 
 

Κάθε προσφορά που κατατίθεται, πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
εκατόν είκοσι (120) ημερών από την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των 
προσφορών. 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών του Ψ.Ν.Α. 
«ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» στις 20-03-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης και την κατάταξή τους. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καταθέτουν με την προσφορά τους υπεύθυνη 
δήλωση όπου θα δηλώνεται: 
α) Αποδέχομαι τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Αναθέτουσα Αρχή 



στην παρούσα πρόσκληση. 
β) Εφόσον επιλεγώ ανάδοχος, δεσμεύομαι να προσκομίσω εντός δέκα (10) ημερών τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 & 2 του άρθρου 73 & του 
άρθρου 74 του Ν. 4412/2016: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά, εφόσον πρόκειται για 
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε & Ε.Ε.), 
τους διαχειριστές των εταιρειών και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες 
(Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας. 

 Φορολογική ενημερότητα. 

 Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια. 

 Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης & 
εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (Ν. 4412/2016 άρθρο 93). 

      
      Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των παραπάνω πιστοποιητικών εντός της             
      ορισθείσης προθεσμίας ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται    
      ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων. 
      Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας             
      ανάθεσης παροχής υπηρεσίας. 
 
      Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την πλήρη & αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει,  
      τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη  
      ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε 
      χρονικό σημείο χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή και τρίτων προσώπων. 
 

 Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν  
 από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής & εργατικής νομοθεσίας, 
 που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή  
 διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού & εργατικού δικαίου, όπως αυτές 
 απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος  Α’ του Ν. 4412/2016. 
 
 Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις: 
  Φόρος 8% 
  Κράτηση 2% υπέρ της Ψυχικής Υγείας 
  Κράτηση 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. πλέον ΧΑΡΤ. 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20% 
  Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Ε.Π. πλέον ΧΑΡΤ. 3% και Ο.Γ.Α. ΧΑΡΤ. 20% 
 
 Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο ΚΗΜΔΗΣ και στον ιστότοπο του Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ». 

  
 

                                                                                                                                     
 

                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              

                                                                               

 

                                                                                       ΙΣΙΔΩΡΟΣ  ΠΡΩΙΟΣ                                                           
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 

Χαϊδάρι 07-03-2018        

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ  

 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

  

Α/Α Προδιαγραφές 
Απάντηση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Παραπομπή Τεκμηρίωσης 

1 Θα διαθέτουν σύστημα εκτύπωσης  Laser.   

2 Θα διαθέτουν επίπεδη πλάκα αντιγραφής.   

3 

Θα διαθέτουν αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων 

διπλής όψης, φυσικής χωρητικότητας 50 σελίδων 

τουλάχιστον.  

  

4 
Ταχύτητα φωτοαντιγραφής – εκτύπωσης: >40 

σελίδων ανά λεπτό για Α4. 

  

5 
H ανάλυση παραγόμενων αντιγράφων να είναι 

τουλάχιστον 500x500 dpi. 

  

6 Θα διαθέτουν ασπρόμαυρη εκτύπωση.   

7 
Θα διαθέτουν ανάλυση εκτύπωσης σε 256 

αποχρώσεις  του γκρι. 

  

8 

Θα διαθέτουν τουλάχιστον δύο κασέτες 

τροφοδοσίας χαρτιού: μία για  Α4 και μία για Α3, 

φυσικής χωρητικότητας 400 φύλλων έκαστη. 

  

9 
Θα έχουν την δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης 

μονής και διπλής όψης. 

  

10 
Θα διαθέτουν σμίκρυνση και μεγέθυνση σε 

προκαθορισμένες κλίμακες. 

  

11 

Θα διαθέτουν σύστημα αυτόματης επιλογής 

χαρτιού από τους δίσκους, ανάλογα με το 

πρωτότυπο.  

  

12 

Θα διαθέτουν σύστημα υψηλής αντίθεσης 

(Contrast) με αυτόματη και χειροκίνητη ρύθμιση 

φωτεινότητας των αντιγράφων.  

  

13 
Θα διαθέτουν σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας, 

όταν τα μηχανήματα δεν χρησιμοποιείται.  

  



14 
Να διαθέτουν ψηφιακό μετρητή 

φωτοαντιγράφων. 

  

15 
Θα διαθέτουν οθόνη επαφής στην Ελληνική ή 

Αγγλική γλώσσα.  

  

16 

Το κόστος συντήρησης ανταλλακτικά και 

αναλώσιμα εκτός του χαρτιού και των 

συνδετήρων βαρύνουν τον ανάδοχο. 

  

Α/Α Προδιαγραφές 
Απάντηση 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Παραπομπή Τεκμηρίωσης 

17 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπαιδεύσει 

(δωρεάν) τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας που θα 

χειρίζονται τα μηχανήματα.  

  

18 

Ο χρόνος αντικατάστασης  των μηχανημάτων, (σε 

περίπτωση βλάβης),  αλλά και των αναλωσίμων 

υλικών εκτός του χαρτιού και των συνδετήρων 

συρραφής, δεν θα ξεπερνά τις 24 ώρες. 

  

19 

Η επικοινωνία μεταξύ του Νοσοκομείου και του 

αναδόχου θα γίνεται μέσω διαδικτύου και 

σταθερής τηλεφωνίας έτσι ώστε να αποδεικνύεται 

ο χρόνος αποκατάστασης. 

  

20 

Τα πρωτόκολλα δικτύου που πρέπει να 

υποστηρίζονται από τα μηχανήματα θα είναι : 

TCP/IP. 

  

21 Φυσικά πρωτόκολλα δικτύου: Ethernet.    

22 

Πρωτόκολλα δικτύου-εκτύπωσης συμβατά με τα 

ακόλουθα δίκτυα τουλάχιστον:  

Microsoft Windows XP, 7, 10, Windows Server 

2012 και μεταγενέστερα. 

  

23 
Τα μηχανήματα θα φέρουν CE και θα πληρούν τις 

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας. 

  

24 
Η εταιρεία θα διαθέτει πιστοποιητικό ISO 

9001/08 ή μεταγενέστερο. 

  

25 

Τα μηχανήματα θα λειτουργούν με τάση  

τροφοδοσίας 230V/50 Hz, χωρίς ειδικές 

απαιτήσεις στο χώρο και στο κύκλωμα παροχής 

ηλεκτρικού ρεύματος.  

  

26 
Θα είναι επιδαπέδια με ενσωματωμένη  βάση και 

ροδάκια μετακίνησης με φρένο.  

  

27 
Δύο εκ των μηχανημάτων θα παρέχουν και 

σελιδοποίηση με συρραφή. 

  

28 
Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να συμπληρώσουν το 

φύλλο συμμόρφωσης, το οποίο τους διανέμεται  

  



για τα προσφερόμενα μηχανήματα. Η μη 

συμμόρφωση των παραπάνω, αποτελεί λόγο 

αποκλεισμού. 

 

 

 

 

                                                                                                                      Κουδουνάς Παντελής                     
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