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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Τµήµα:...........:Οικονοµικό
Πληροφορίες:.. : Α. Ροπόκη -Α.Αυδίκος
ΤΗΛ.:………......2682361310
FAX :………… 2682024837
Ταχ. ∆/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα
Τ.Κ.:48100
Ε-mail : anna.ropoki@1706.syzefxis.gov.gr

Αρ.Πρωτ.:∆Σ/ 349 /19-03-2013 Α3

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.12/2013
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
CPV ( 30192700-8)
Συνολικού προϋπολογισµού διαγωνισµού 54.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
και ηµ/νία διενέργειας 29/4/2013 (ώρα : 12.00 π.µ.).
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Πρόχειρος Μειοδοτικός ∆ιαγωνισµός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η χαµηλότερη τιµή
ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ηµεροµηνία: 29/4/2013
Ηµέρα: ∆ΕΥΤΕΡΑ Ώρα: 12:00 Π.Μ.
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ
54.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.)
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV
(30192700-8)
(
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Όπως αναλυτικά αναφέρεται στον ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του έτους.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)

Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων νόµιµες κρατήσεις
καθώς και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007.
Κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος εισοδήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 24
του Ν. 2198/94

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1.Του Π.∆.63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) « Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα».
1.2. Του Π.∆.118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007).
1.3.Του Ν.3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήµερα.
1.4.Του Ν.2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Π.E.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήµερα.
1.5.Του Ν.∆.496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-1974)
1.6.Του Ν.2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 «Αύξηση αποδοχών ∆ηµοσίων υπαλλήλων και άλλες
διατάξεις».
1.7.Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των ∆απανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις».
1.8.Του Ν.2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες ∆ιατάξεις» .
1.9.Την Κ.Υ.Α.∆Υ8/οικ.3607/892/2001/ΦΕΚ Β1060/10-8-2001, όπως τροποποιήθηκε µε το Υ8δ/Γ.Π.οικ.130644/308-2009 (ΦΕΚ Β2197/2-10-2009) «περί ενεργών εµφυτεύσιµων ιατροτεχνολογικών προϊόντων» και µε την
∆Υ8δ/Γ.Π.οικ.130644/30-8-2009 (ΦΕΚ Β2197/2-10-2009) Εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ της ΕΟΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων
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1.10.Του Ν.2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.
1.11. Του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.Α’81/44-2005), όπως ισχύει σήµερα.
1.12. Το Νόµο 3867/2010 άρθρο 27 παρ.11 «Εποπτία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής
ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του
Υπουργείου Οικονοµικών».
1.13.Του Π.∆.166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/29–6–
2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές».
1.14.Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συµφωνίας περί ∆ηµοσίων συµβάσεων Προµηθειών» (ΦΕΚ Α’ 139/27.6.97)
1.15.Τα µε αρ.πρωτ.:∆Υ6α/Γ.Π.28844/11-3-2011 & ∆Υ6α/Γ.Π.36452 σχ.34260,33491/8-4-2011 έγγραφα του
Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε κρατήσεις επί συµβάσεων προµηθειών.
1.16. Την Αρίθ.:3567/09-05-2012 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1585/Β/10-05-2012) περί
« Έγκριση Προγράµµατος
Προµηθειών, Υπηρεσιών και φαρµάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτους 2012, µε
χρηµατοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισµό, το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές
πηγές…».
1.17.Την Αρίθ.:3567/09-05-2012 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 2309/Β/08-08-2012) περί
« Έγκριση Προγράµµατος
Προµηθειών, Υπηρεσιών και φαρµάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτους 2012, µε
χρηµατοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισµό, το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές
πηγές…».
1.18.Την αριθµ. 5805 ΥΑ (ΦΕΚ 2309/08-08-2012) Περί « Ορισµός φορέων διενέργειας για την

υλοποίηση του ΠΠΥΥ 2012 Πιστώσεις 2012 και 2013 και εξουσιοδότηση για την συγκρότηση
συλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή των διαγωνισµών, όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ.
8238/10-12-12 (ΦΕΚ 343/τ.Β/24-12-2012) ΥΑ»
1.19.Την αρ.πρωτ.:6881/03-10-2012 απόφαση της Ε.Π.Υ σχετικά µε «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρµογής
Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2012, πιστώσεις 2012 κ’ 2013.
1.20. Οι αριθµ πρωτ. 1209/29-11-2012,1251/11-12-2012 ,1264/13-12-2012, 1264/20-12-2012 (ορθή επανάληψη) και
1265/13-12-2012 αποφάσεις διοικητή της 6ηε ΥΠΕ σχετικά µε ορισµό φορέων διενέργειας των ΓΝ Αιγίου, ΓΝ
Πρέβεζας . ΓΝ Ναυπλίου , ΓΝ – ΚΥ Φιλιατών , ΓΝ Λευκάδας για διαγωνισµούς που ενέταξαν στο ΠΠΥΥ2012
– πιστώσεις 2012 και προκηρύχθηκαν έως 31-12-2012.
1.21. Την αριθµ 68/07-02-2013 απόφαση του ∆ιοικητή της 6ης ΥΠΕ (ορθή επανάληψη) περί ορισµού των φορέων
διενέργειας του εγκεκριµένου ΠΠΥΥ2012-πιστώσεις 2013
1.22. Την αρ.1296/24-12-2012απόφαση του ∆ιοικητή της 6ης Υ.Π.Ε. περί προκήρυξης διαγωνισµών του ΠΠΥΥ και
Φαρµάκων έτους 2012 Πιστώσεις 2013
1.23. Το αρ.21/20-11-2012 πρακτικό του ∆.Σ. µε θέµα «∆ιαχωρισµός Πιστώσεων Π.Π.Υ.Υ. 2012, Πιστώσεις 2012 &
Π.Π.Υ.Υ. 2012, Πιστώσεις 2013 και προκήρυξη διαγωνισµών Π.Π.Υ.Υ. 2012, Πιστώσεις 2012».
1.24. Την αριθµ 6/14-3-2013 απόφαση του ∆Σ του ΓΝ Πρέβεζας περί «Προκήρυξης διαγωνισµών ΠΠΥΥ και
Φαρµάκων έτους 2012πιστώσεις 2013
1.25 Την αριθµ 348/19-03-2013 απόφαση διοικητή του ΓΝ Πρέβεζας περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων µε
διεξαγωγή δηµόσιας κλήρωσης για τον ορισµό – επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµών του
Π.Π.Υ.Υ. 2012, & 2013 που θα προκηρυχθούν έως 31-03-2013.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές για Προµήθεια «ΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΥΛΗΣ», όπως ακριβώς αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή.
ΑΡΘΡΟ 1Ο -ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
26-4-2013 ΩΡΑ: 12:00

ΤΟΠΟΣ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

∆ΕΥΤΕΡΑ
29-4-2013 ΩΡΑ: 12:00

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή
συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 2Ο -ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό 54.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
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ΑΡΘΡΟ 3Ο-ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της παρούσας προκήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 4Ο- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται σύµφωνα µε το Π.∆. 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα τεύχη της ∆ιακήρυξης από το γραφείο Προµηθειών οδός
ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 2, καθηµερινά έναντι του ποσού των 10 ευρώ µε απόδειξη, 10:00-14:00.
Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες,
σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον αριθµό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία
∆ιενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη
πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική
µορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (http://www.1706.syzefxis.gov.gr/) από 22-3-2013 ΜΟΝΟ
ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ .
Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό µέσο για την ενηµέρωσή του και κατ’ επέκταση
την εκδήλωση ενδιαφέροντός του, µε δική του ευθύνη, µπορεί να ενηµερώνει µε τα στοιχεία του (π.χ. Επωνυµία,
∆ιεύθυνση, αριθµ. Τηλεφώνου, αριθµ. Μηχ. Τηλεοµοιοτυπίας, e-mail account.κ.τ.λ.) την αναθέτουσα αρχή, ώστε
να καταστεί δυνατή η ενηµέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτηµάτων.
Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε
όρους της διακήρυξης µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του
άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π∆ 118, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω
προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους οι ως άνω συµπληρωµατικές
πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του
Π.∆.118/2007.
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους του
Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 6Ο-ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι µέρες (120) (άρθρο 13, παρ. 1, Π∆
118/07) ηµερολογιακές ηµέρες, προθεσµία που αρχίζει από την επόµενη της λήξης της προθεσµίας υποβολής των
προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 13, παρ. 3, Π∆ 118/07), εφόσον ζητηθεί από
την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από
τη διακήρυξη. Ανακοίνωση επιλογής Προµηθευτή µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς,
δεσµεύει όµως το διαγωνιζόµενο, µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.
ΑΡΘΡΟ 7Ο -ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν
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 επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά
της απόρριψης των προτάσεων αυτών.
ΑΡΘΡΟ 8Ο-ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π.∆.
118/07, στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που
ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να
µονογράφεται από τον υποψήφιο Προµηθευτή και να φέρει συνεχή αρίθµηση. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου
είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό (ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ)
2.3. Ο αριθµός της διακήρυξης και το αντικείµενο του διαγωνισµού,
2.4. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα
Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας µε οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη
«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία».
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Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας µε οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την
ένδειξη «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία».
ΑΡΘΡΟ 9Ο-Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Τους τρεις παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισµένους φακέλους :
Α. Φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα περιλαµβάνει (πρωτότυπο και
αντίγραφο):
1.Φωτοτυπία της απόδειξης αγοράς της διακήρυξης από το Τµήµα Προµηθειών του Νοσοκοµείου Πρέβεζας.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986/Α΄ 75) επικυρωµένη από δηµόσια αρχή, στην
οποία:
• Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού.
• Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
• Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους.
• Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 .
• Ότι δεν τελούν σε αποκλεισµό µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του Π.∆.118/2007 κατά την ηµεροµηνία
διενέργειας του
διαγωνισµού.
• Ότι αποδέχονται όλους τους όρους της ∆ιακήρυξης πλήρως και ανεπιφυλάκτως και θα εκπληρώσουν τις
υποχρεώσεις τους σύµφωνα µε την παρούσα δ/ξη, την προσφορά και την σύµβαση.
• Να αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών από
τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόµενη υπεύθυνη δήλωση
3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 µε την οποία θα δηλώνεται η επωνυµία της εταιρείας, η
νοµική της µορφή και η έδρα της και η αποδοχή των όρων της διακήρυξης, επικυρωµένη από δηµόσια αρχή.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ηµεροµηνία υπογραφής και θεώρησης του γνησίου της υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης
θα πρέπει να συµπίπτει υποχρεωτικά µε την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς. Σε περίπτωση
υποβολής της προσφοράς µε ταχυδροµική υπηρεσία (ΕΛΤΑ ή Ταχυµεταφορές), η ηµεροµηνία υπογραφής
και θεώρησης του γνησίου της υπογραφής της υπευθύνου δηλώσεως θα πρέπει να συµπίπτει µε την
ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς στην ταχυδροµική υπηρεσία (αυτονόητο είναι ότι για την εµπρόθεσµη
υποβολή της, η προσφορά θα πρέπει να περιέλθει στην αρµόδια υπηρεσία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1
της παρούσας).
Β. Φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα περιλαµβάνει (πρωτότυπο και αντίγραφο).
Οι προσφορές να περιγράφουν αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόµενων ειδών. Οι τιµές για
τα προσφερόµενα είδη (όπου υπάρχουν), θα είναι κατώτερες ή ίσες του παρατηρητηρίου τιµών που
τηρείται από την Επιτροπή Προµηθειών (www.epromy.gr) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.
Τιµές ανώτερες του Παρατηρητηρίου Τιµών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Γ. Φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος περιλαµβάνει τα τεχνικά στοιχεία σύµφωνα µε
την τεχνική περιγραφή του ανωτέρω έργου που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.
• Η κατάθεση δειγµάτων από τους προσφέροντες, είναι υποχρεωτική και η µη προσκόµισή τους, αποτελεί λόγο
απόρριψης.
Οι προσφορές γίνονται δεκτές είτε για το σύνολο των προκηρυσσόµενων ειδών είτε για µέρος αυτών αλλά
για το σύνολο της ποσότητάς τους.
4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισµού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου
προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγµένα ή επίσηµα µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα. Τα συνηµµένα
στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία, θα πρέπει να υποβληθούν στην Ελληνική
γλώσσα, να είναι επικαιροποιηµένα και ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων επικυρωµένα από αρµόδια αρχή. Οι
προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν και σε ηλεκτρονική µορφή (δισκέτα, CD ή USB) σε πρόγραµµα WORD ή
EXCEL.
5. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει όλα τα ζητούµενα στοιχεία, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση
οδηγίες. Παραποµπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο
συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας.
6. Επισηµαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφεροµένων ειδών
και υπηρεσιών σε σχέση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης.
7. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων
της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Παραποµπές σε
τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται µόνον εφόσον προσαρτώνται στην
προσφορά και δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση
της Επιτροπής, περιλαµβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης.
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8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
9. ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των
προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ∆ιευκρινίσεις δίδονται µόνον επί
νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του είτε
ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται ότι,
από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται
στα σηµεία που ζητήθηκαν.
10. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή
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 όρους της διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 10Ο-ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ
1. Οι τιµές των προσφορών για τις προσφερόµενες υπηρεσίες καθώς και οποιασδήποτε µορφής εξοπλισµό θα
εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση που
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε
περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλµένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία.
3. Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου),
εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά
ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι
µικρότερο του πέντε.
4. Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας για κάθε είδος και κάθε τύπο
προσφερόµενης υπηρεσίας. Υπηρεσία ή προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν
αναφέρεται στην Οικονοµική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιµή, θεωρείται ότι προσφέρεται µε µηδενική αξία.
5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Προµηθευτής κάνει έκπτωση, οι τιµές που θα αναφέρονται στους Πίνακες
Οικονοµικής Προσφοράς για κάθε υπηρεσία ή προϊόν θα είναι οι τελικές τιµές µετά την έκπτωση. Επίσης δεν
επιτρέπονται στην Οικονοµική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιµέρους αθροίσµατα ή επί του συνολικού
τιµήµατος της Προσφοράς.
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή για
ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα είδους, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8. Η τιµή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που
ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται, κατά την
γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα µε την τιµή προσφοράς.
9. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι ασυνήθιστα χαµηλές θα εξετάζονται λεπτοµερώς οι
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο
Προµηθευτή έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονοµικής Προσφοράς. Εάν και µετά την παροχή της
ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως ασυνήθιστα χαµηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
10. Προσφορές που οι τιµές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται.
ΑΡΘΡΟ 11Ο-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:
1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ζητείται.
2. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής στο
διαγωνισµό.
3. Προσφορά µε χρόνο υλοποίησης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο.
4. Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος.
5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση.
6. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της ∆ιακήρυξης
7. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή.
8. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
9. Ασυνήθιστα χαµηλή Οικονοµική Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Προµηθευτή
έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονοµικής του προσφοράς. Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω
αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως ασυνήθιστα χαµηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
10. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 12Ο- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η κατακύρωση γίνεται στο µειοδότη κατ’ είδος κατόπιν απόφασης της αναθέτουσας αρχής ύστερα από
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γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής. Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού γίνεται εγγράφως προς
τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 του Π∆ 118/2007. Από την
ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον Προµηθευτή, η Σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε
έγγραφο (Σύµβαση) που ακολουθεί έχει µόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.
ΑΡΘΡΟ 13Ο-∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του
∆ιαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα:
α. να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού
β. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των
προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης
γ. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, εφ’ όσον
ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείµενες διατάξεις περί δηµοσίων συµβάσεων.
ΑΡΘΡΟ 14Ο-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα
αρχή. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση.
Η σύµβαση καταρτίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 23 & 24 του Π.∆. 118/2007 και ισχύει για ένα έτος
από την υπογραφή της συν δύο µήνες παράταση. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε
τις προσφορές τους, δε δηµιουργεί καµία δέσµευση για την Αναθέτουσα Αρχή.
Η Σύµβαση που περιλαµβάνει λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της
προµήθειας καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, καταρτίζεται µε βάση την
κατακύρωση, την προσφορά και τη ∆ιακήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην
καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του τελικού κειµένου της Σύµβασης,
θα λήξει η ισχύς της προσφοράς, ο Προµηθευτής υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς
του κατά τον εκτιµούµενο για την ολοκλήρωση του κειµένου της Σύµβασης απαιτούµενο χρόνο και την παράταση,
για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της εγγυητικής συµµετοχής.
Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύµβασης και µέσα σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την
ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο Προµηθευτής υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης,
προσκοµίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης. Ο Προµηθευτής µπορεί να
προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της
ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης των παραδοτέων αρχίζει να υπολογίζεται µετά από
10 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση που ο Προµηθευτής δεν
προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόµενες στις κείµενες διατάξεις κυρώσεις.
Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη και
την Προσφορά του Προµηθευτής, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους
προς το περιεχόµενο της παρούσας.
Επίσης επίσηµη γλώσσα κατά την εφαρµογή της Σύµβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των εγγράφων που
απορρέουν από τη Σύµβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει
κόστος µεταφράσεων εγγράφων του Προµηθευτή, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον Προµηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 15Ο-ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύµβασης, να καταθέσει Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συµβατικού
τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 16Ο- ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια του έτους.
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί,
εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.
ΑΡΘΡΟ 17Ο- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία
για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων.
Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιµολόγιο του
Προµηθευτή θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κάθε φορά Νόµους και σχετικές
Εγκυκλίους των αρµόδιων Υπουργείων.
Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ηµέρες µετά την
υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ.
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166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους
χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να
γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 18Ο-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η αµοιβή του Προµηθευτή θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήµατος όπως κάθε φορά
αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς επίσης θα ισχύουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις.
Επιπλέον των νόµιµων κρατήσεων όπως προβλέπεται κάθε φορά, τα είδη της παρούσας διακήρυξης
υπόκεινται στην επιπλέον κράτηση 2% του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ειδικά, για την κράτηση 2% υπέρ της Ψυχικής Υγείας, που προβλέπεται στο άρθρο 3 του ν. 3580/07,
ισχύει το περιεχόµενο των εγκυκλίων µε Α.Π. 14215/8.7.2009 και 12014/20.09.2010 που έχει εκδώσει η
Ε.Π.Υ, την αριθµ. 2/70784/Α0024/24-9-2009 Εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. καθώς και την αριθµ.
∆Υ6α/οικ.75262/4.06.2009 Εγκύκλιο της ∆/νσης Προµηθειών της Κ.Υ. του Υ.Υ.Κ.Α. Η ανωτέρω
κράτηση αφορά το Π.Π.Υ.Υ. 2012, για όλες τις υπηρεσίες ή προµήθειες υλικών, των Φορέων του
άρθρου 9 παρ.1 του ν. 3580/07. Καθώς και την αριθµ.445/28-1-2013 ερµηνευτική εγκύκλιο της ΕΠΥ
µε Α∆Α ( ΒΕΙΕΘ-Ο00) επικαιροποίηση της κωδικοποίησης των κρατήσεων που πρέπει να παρακρατούν
οι φορείς του άρθρου 9 του Ν.3580/2007στις προµήθειες υλικών, υπηρεσιών και φαρµάκων των
Π.Π.Υ.Υ. Κάθε άλλη ειδική κράτηση για την προµήθεια υλικών ή υπηρεσιών ισχύει σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία..
ΑΡΘΡΟ 19Ο-ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλλει κυρώσεις µε τη µορφή προστίµων στην περίπτωση, στην οποία ο
Προµηθευτής καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την παράδοση, πέραν των χρονικών περιθωρίων
που αναφέρονται και γίνονται αµοιβαία αποδεκτά στη σύµβαση.
Τα πρόστιµα ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου (Π.∆. 118/07). Η
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιµα είτε σε µορφή παρακράτησης από πληρωµές, είτε
µε παρακράτηση από την εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Σε περίπτωση επανειληµµένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του προµηθευτή ή σε περίπτωση
παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της ∆ιακήρυξης και της σχετικής σύµβασης ή πληµµελούς
εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση της αρµόδιας επιτροπής παρακολούθησης
και παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο και να λύσει τη σύµβαση αζηµίως για το Ελληνικό
∆ηµόσιο.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται, αν ο Προµηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση
οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση έκπτωσης, καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και
υποχρεούται ο Προµηθευτής σε αποκατάσταση κάθε ζηµίας από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση.
Για τη διαδικασία κήρυξης του προµηθευτή έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π∆
118/07.
ΑΡΘΡΟ 20Ο -ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ' αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Προµηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια
για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για
κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια
που εδρεύουν στην Πρέβεζα.
∆εν αποκλείεται όµως για ορισµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να προβλεφθεί στη σύµβαση
προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, σύµφωνα πάντα µε την
Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την
επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ∆ικαστήρια και τα οριζόµενα στην παραπάνω παράγραφο.
ΑΡΘΡΟ 21Ο
ΓΕΝΙΚΑ
Για ότι δεv πρoβλέπεται από τηv παρoύσα διακήρυξη ισχύoυv oι περί πρoµηθειώv διατάξεις τoυ ∆ηµoσίoυ, όπως
ισχύoυv κάθε φoρά.
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
α/α

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
Α. ΣΚΟΠΟΣ

A/
A

ΤΥΠΟΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗ
LASER

ΧΩΡΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΚΤΥΠΩΤ
ΩΝ

ΑΣΠΡΟ

ΕΓΧΡ

ΜΑΥΡΑ

ΩΜΑ

ΚΩΔΙΚ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΙΚ

ΟΣ

Α/Μ

ΟΣ

Α/Μ

C

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
C

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ
M

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
M

ΚΩΔΙΚ
ΟΣ
Y

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Y

Toner Laser
1

LEXMARK Ε350D

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

1

4

IBL325

Lexmark

20

250A11E Black
3.5K Pgs
Toner Copier

2

TOSHIBA ESTUDIO 170F

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

1

12

TOS35

(Φωτοτυπικου)

593

Toshiba E-Studio
T-170

CTR36
3

SAGEM MF5462

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

2

3L,

12

253122

4000 pages

186
KONICA MINOLTA
4

PAGEPRO 4650
EN (A0FN022)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

5

16

A0FN0

High Capacity

12

18,000 page
Toner Laser

5

LEXMARK Τ 630

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

14

20

IBL325

Lexmark

60

12A7460 Black
5K Pgs
Toner Color

6

SAMSUNG CLP-

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

510

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1 SET
1

2

(CMY
K)

SAM32
635

Laser Samsung
CL510 Black - 7k
Pgs (High
Capacity)
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Toner Color

Toner Color

SAM32

Laser Samsung

SAM32

Laser Samsung

SAM32

636

CL510 Cyan -

637

CL510 Magenta -

638

(High Capacity)

(High Capacity)

Laser Samsung
CL510 Yellow (High Capacity)
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
7

LEXMARK C524

ΥΠΗΡΕΣΙΑ –
ΓΑΣΤΡΕΝΤΟΡΟΛΟΓΙΚ

8 SET
2

12

(CMY
K)

Ο Ε.Ι.
KONICA MINOLTA
8

PAGEPRO 1350

Ε.Ι. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

17

IBL325
80

9

N

ΥΠΕΡΗΧΩΝ

1

24

SET

IBL325

(CMY

80

K)
10

11

12

13

14

15

16

HP LASERJET

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ

P3005

ΚΛΙΝΙΚΗ

HP LASERJET

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ

1320

ΚΛΙΝΙΚΗ

XEROX 6010

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ

XEROX

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

FAXCENTRE 1008

ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ

XEROX

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

FAXCENTRE 1009

ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ

XEROX

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

FAXCENTRE 1010

ΠΑΡΓΑΣ

XEROX

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

FAXCENTRE 1011

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
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2

1

HPQ75

4

51A

4

4 SET
1

10

(CMY
K)

1

1

1

1

1

1

1

1

Black 4500 Pgs

81

Toner Laser
Lexmark 1361752
Cyan 3500 Pgs

Toner Laser
IBL325

Lexmark 1361753

IBL325

82

Magenta 3500

83

Pgs

Toner Laser
Lexmark 1361754
Yellow 3500 Pgs

7-001
18

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Lexmark 1361751

IBL325

171056

50

W ((1710566-002)
LEXMARK C-524

Toner Laser

Toner Laser
Lexmark 1361751
Black 4500 Pgs

LJ 1320 6K Pgs

045
XER36
046
XER36
047
XER36
048

Cyan 3500 Pgs

Lexmark 1361753

IBL325

82

Magenta 3500

83

Pgs

Toner Laser
Lexmark 1361754
Yellow 3500 Pgs

Pgs
Toner Laser HP

XER36

Lexmark 1361752

Toner Laser
IBL325

LJ P3005 6.5K

49X

1630

81

Toner Laser

Toner Laser HP

HPQ59

106R0

IBL325

Phaser

Phaser

Phaser

Phaser

6000/6010/Work

6000/6010/Work

6000/6010/Work

6000/6010/Work

Centre 6015,
Κασετα Μαυρου
Γραφιτη Στανταρ

106R0
1627

Centre 6015,
Κασετα Γραφιτη
Ματζεντα Στανταρ

106R0
1628

Centre 6015,
Κασετα Κυανου
Γραφιτη Στανταρ

106R0
1629

Centre 6015,
Κασετα Κιτρινου
Γραφιτη Στανταρ

Χωρητικοτητας

Χωρητικοτητας

Χωρητικοτητας

Χωρητικοτητας

(2.000 Σελιδεσ)

(1.000 Σελιδεσ)

(1.000 Σελιδεσ)

(1.000 Σελιδεσ)

CRU Fax Xerox
113R00654 5K
Pgs
CRU Fax Xerox
113R00654 5K
Pgs
CRU Fax Xerox
113R00654 5K
Pgs
CRU Fax Xerox
113R00654 5K
Pgs

9
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KONICA MINOLTA
17

PAGEPRO 1350
W ((1710566-002)
KONICA MINOLTA

18

PAGEPRO 1350
W ((1710566-002)
KONICA MINOLTA

19

PAGEPRO 1350
W ((1710566-002)
KONICA MINOLTA

20

PAGEPRO 1350
W ((1710566-002)

21
22
23
24

25

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΡΓΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

XEROX

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

PHASER™ 4400

ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ

XEROX

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

PHASER™ 4401

ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ

XEROX

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

PHASER™ 4402

ΠΑΡΓΑΣ

XEROX

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

PHASER™ 4403

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

KYOCERA FS1300D

ΚΨΥ - ΙΠΚ

6

13

5

11

3

7

3

7

1

1

1

1

1

1

1

1

4

8

171056

High Capacity

7-001

6,000 page

171056

High Capacity

7-002

6,000 page

171056

High Capacity

7-003

6,000 page

171056

High Capacity

7-004

6,000 page

113R0
0627
113R0
0628
113R0
0629
113R0
0630
KYO32
512

Toner Xerox
Toner Xerox
Toner Xerox
Toner Xerox
Toner Laser
Kyocera/Mita
TK130 - 7.2K Pgs
Toner Laser

26

LEXMARK Ε360

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

1

4

IBL327
20

Lexmark
260A11E Black
Low Yield 3.5K
Pgs

27

28

HP P3015DN

SAMSUNG ML
2160
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

10

40

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

55X

LJ P3015 Black
12k

CRTR

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
ΙΑΤΡΕΙΑ -

HPCE2

Toner Laser HP

8

16

ML

(1.5K) MLT-

2160/2

D101S/ELS

162

10
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Toner Laser HP
29

HP LASERJET
2300 DTN

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

1

4

HPQ26

LJ 2300 Smart

10A

Print Black 6K
Pgs
Toner Laser HP

30

HP Laser JET
1020

ΚΕΦΙΑΠ

1

1

HPQ26

LJ 1010

12A

Ultraprecise
Black 2K Pgs

31

Brother HL2030

ΚΕΦΙΑΠ

1

1

TN
2000

2500 pages

Για τα toner των ανωτέρω εκτυπωτών και για τα είδη 1) TOSHIBA E-STUDIO 170F, 2) HP P3015DN και 3) XEROX 6010 θα γίνονται δεκτές μόνο προσφορές που
αναφέρονται σε αυθεντικά αναλώσιμα (δηλαδή σε μελάνες της κατασκευάστριας εταιρείας) λόγω μη παρέλευσης του χρόνου εγγύησης των εκτυπωτών.
Για τα toner των υπολοίπων θα γίνονται δεκτές και προσφορές ισοδυνάμων ειδών.
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A/A

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ

1

Fuzitsou DL-6400 PRO

ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ DOTDOT-MATRIX

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

5

32

2

OKI Microline 320-321

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

4

24

3

OKI Microline 520-521

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

4

100

4

OKI ML 5521

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1

8

5

Epson LX-300+

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

2

4

6

OKI 5591

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1

16

7

ΟΚΙ 3321

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1

12

ΕΓΧΡΩΜΑ

Για μελανοταινίες των ανωτέρω εκτυπωτών θα γίνονται δεκτές μόνο προσφορές που αναφέρονται σε αυθεντικά αναλώσιμα (δηλαδή σε μελάνες της κατασκευάστριας
εταιρείας).

A/A

ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ INKJET

ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ

ΕΓΧΡΩΜΑ
2

1

Canon MP 250

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

1

4

2

Oliveti Fax – Lab 101

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

1

6

3

HP Deskjet 9800

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1

5

4

FAX Sharp UX-6CR

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1

4

5

HP Deskjet D 4360

ΚΨΥ - ΙΠΚ

4

30

6

Epson Stylus 760 color

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

1

2

1

7

HP Deskjet 5940

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ

1

2

1

8

HP Deskjet 5941

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ

1

2

1

9

HP Deskjet 5550

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΓΑΣ

1

1

1

10

HP Deskjet 5943

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

1

1

1

11

HP Deskjet 940C

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ

1

2

1

12

HP Deskjet 940C

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ

1

2

1

13

HP Deskjet 940C

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΓΑΣ

1

1

1

14

HP Deskjet 940C

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

1

1

1

15

Photosmart 8150

ΚΕΦΙΑΠ

1

1

1

16

deskjet 5150

ΚΕΦΙΑΠ

1

1

1

17

FAX Canon FX10

ΚΕΦΙΑΠ

1

1

0
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Για Ink Cartridges των ανωτέρω εκτυπωτών θα γίνονται δεκτές θα γίνονται δεκτές και προσφορές ισοδυνάμων ειδών.

A/A

ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ
TOSHIBA (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ) STUDIO

1

120

2

KYOCERA KM-2560
KONICA MINOLTA(ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

3

BIZHUB350)
KONIKA MINOLTA BizHub

4

211(Φωτοτυπικο)

ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ

1

4

ΚΨΥ - ΙΠΚ

1

2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2

24

ΚΕΦΙΑΠ

1

1

ΕΓΧΡΩΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ Α/Μ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

T1200 Black

6500 σελίδες

Toner Cartridge
TK-677 Toner

20000 σελίδες

Cartridge
8938-402 Toner

17500 σελίδες

Cartridge
8937782 Toner

11000 σελίδες

Cartridge

Για τα toner των ανωτέρω εκτυπωτών θα γίνονται δεκτές θα γίνονται δεκτές και προσφορές ισοδυνάμων ειδών.

ΛΟΙΠΑ ΕΙ∆Η

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ

2000

τεµάχια

1

CD-R

2

CD-RW

50

τεµάχια

3

DVD-R

80

τεµάχια

4

DVD-RW

20

τεµάχια

5

Μηχανογραφικό χαρτί µονό 11Χ15

10

κουτιά

6

Μηχανογραφικό χαρτί διπλό χηµικό 11Χ15

50

κουτιά

7

Μηχανογραφικό χαρτί τριπλό χηµικό 11Χ 15

10

κουτιά
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8

Μηχανογραφικό χαρτί διπλό χηµικό 9,5Χ11

30

κουτιά

9

Μηχανογραφικό χαρτί µονό χηµικό 9,5Χ11

15

κουτιά

10

Μηχανογραφικό χαρτί τριπλό χηµικό 9,5Χ11

20

Κουτιά

11

Βάσεις ηµερολογίων

5

τεµάχια

12

Βιβλία εµπορίου 100Φ µεγάλα 25χ35 & 20χ30

40

τεµάχια

13

Βιβλία 200 φύλλων 25χ35 & 20χ30

75

τεµάχια

14

∆ισκέτα Η/Υ 3,5΄΄ 1,44MB

300

τεµάχια

15

Τετράδια 100Φ

50

τεµάχια

16

Περφορατέρ ( ∆ιατρητικά ) 12Φ ΜΕΣΑΙΟΥ και 16Φ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΜΕΓΕΘΟΥΣ

5

τεµάχια

250

πακέτα

10

τεµάχια

Ετικέτες Αυτοκόλλητες
17

1) 19 x 25,
2) 36 x 50

18

Ευρετήρια (Βιβλίο Α4) µεγάλα

19

Ζελατίνες ενισχυµένες µε τρύπες

1500

τεµάχια

22

Ηµερολόγια επιτραπέζια

100

τεµάχια

21

Καρµπόν χειρός µπλε

10

πακέτα

22

Κλασέρ A4 πλαστικά

1500

τεµάχια

23

Κόλες Αναφοράς

4000

τεµάχια

24

Κόλλα ισχυρής κολλήσεως µεσαίο και µεγάλο σωληνάριο

10

Τεµάχια
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25

Μαρκαδόροι χοντρής γραφής PERMANENT

1800

τεµάχια

26

Μαρκαδόροι ψιλής γραφής

50

τεµάχια

27

Μαρκαδόροι χοντρής γραφής για ύφασµα

50

τεµάχια

28

Μαρκαδόροι για ασπροπίνακα

50

τεµάχια

29

Μελάνη για ταµπόν µπλε και µαύρο

30

τεµάχια

30

Φάκελοι χάρτινοι µε λάστιχο

2.700

τεµάχια

31

Φάκελοι (χάρτινοι) µε κορδόνια

700

τεµάχια

32

Φάκελοι (χάρτινοι) µε κορδόνια µεγάλοι

250

τεµάχια

33

Φάκελοι (χάρτινοι) αλληλογραφίας κίτρινοι (µε παράθυρο) µικροί 22χ10

400

τεµάχια

34

Μολύβια

500

τεµάχια

35

Στυλό διαρκείας τύπου BIC διάφορα χρώµατα

4.500

τεµάχια

36

Συνδετήρες όλα τα νούµερα Νο 2-3-4-5-7

900

κουτιά

37

Ηµερολόγια βιβλία µε σκληρό εξώφυλλο (όχι σπιράλ)

50

τεµάχια

38

Χαρτί fax ρολο

15

τεµάχια

39

Συρραπτικά µεγάλα 100 φύλλων

2

τεµάχια

40

Αποσυρραπτικά µεγάλα

2

τεµάχια

41

Συνδετήρες συρραπτικών No 10 (60 τεµ.) No 64 (90 τεµ.) No 126(24/6)
(400 τεµ.) 200x23/10, 200x23/13,200x23/10 από 10τεµ

580

τεµάχια

200

τεµάχια

Ταινίες αριθµοµηχανών
42
CASIO DR 320 TER
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INTERPAN 1280 EPD/N
NATIONAL ELECTONICS 1213E δυο µηχανές
CASIO FR-620TEC
43

Ταµπόν µεσαία & µεγάλα

25

τεµάχια

44

Κλασέρ σύννεφο για µηχανογραφικό χαρτί 30Χ45

70

τεµάχια

Φάκελοι αλληλογραφίας κίτρινοι

Α)5000

Α)17 Χ 23 (µε αυτοκόλλητο),

Β)5000

Β)23 Χ 33 (µε αυτοκόλλητο)

Γ)5000

τεµάχια

45

Γ)25 Χ 35 (µε αυτοκόλλητο),

46

Φάκελοι κίτρινοι χωρίς αυτοκόλλητο στο άνοιγµα, διαστάσεων 25Χ31,
23Χ16, 36Χ44, 41X31 για το ακτινολογικό

47

Φάκελοι λευκοί αλληλογραφίας Νο 123

48

36Χ44

(14.000)

41Χ31

(8.000)

25Χ31

(6.000)

23Χ16

(3.000)

τεµάχια

3.000

τεµάχια

Μεταλλικά κλίπς διάφορα µεγέθη

50

κουτάκια

49

Φύλλα Πλαστικοποίησης

2

κουτιά

50

Χάρακες 40cm

15

τεµάχια

51

Χαρτί φωτοτυπιών Α4 (80 γραµµαρίων) (τύπου Data copy κίτρινο
πακέτο)

2000

πακέτα

52

Χαρτί Α3

25

πακέτα
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Φάκελοι (χάρτινοι) µε έλασµα

50

Ψαλίδια α)µικρά

5

και β) υφάσµατος.

5

55

Βιβλία πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας 100φ & 200φ 25Χ35

30

τεµάχια

56

Αριθµοµηχανή χαρτοταινίας µε κοινό καλώδιο τροφοδοσίας

1

τεµάχισ

53

τεµάχια

τεµάχια

54

Για τα είδη Α/Α 22,25,26,27,28,30,34,35,51 κλασερ Α4 υποχρεωτικά να κατατεθεί δείγμα.
Στο είδος 56 να κατατεθεί prospectus

ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ
∆ΙΑΚΥΡΗΞΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ EXCEL
Α/Α ΕΙΔΟΥΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΧΩΡΟΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΜΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΙΜΗ ΩΣ ΕΚ
ΤΟΥΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ.

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
α/α

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ
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