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                              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 101.22 
Υποβολής προσφοράς για την τεχνική εξυπηρέτηση του εκτυπωτικού μηχανήματος Konica 

Minolta bizhub pro c6000l, του τυπογραφείου του Ψ.Ν.Α., με χρέωση ανά παραγόμενο 

αντίγραφο και έως του ποσού των 4.600,00€, μέσω της διαδικασίας της απ΄ ευθείας 

ανάθεσης στην προμηθεύτρια, εγκαταστάτρια και συντηρήτρια εταιρεία Konica Minolta 

Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50, του ν.4782/2021. 

 

Έχοντας υπόψη:  
1. Τον  Ν. 3329/2005  «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα. 

2. Τον Ν. 3527/09-02-2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων 

εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις». 

3. Τον Ν. 4412/8.8.16 (αρ. φύλλου 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες  2014/24/Ε.Ε & 2014/25/Ε.Ε). 

4. Τον Ν. 4605/1-4-19, άρθρο 43 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/16 (Α΄147)». 

5. Τον Ν. 4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 

προμηθειών στους το μείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την 

ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία. 

6. Το από 24/06/2022 email της προϊσταμένης παραϊατρικών επαγγελμάτων, για την 
ανανέωση της σύμβασης.  

7. Το πρωτογενές αίτημα : 22REQ011060056. 
8. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 23455/03-08-2022 – ΑΔΑ : 66ΦΠ469Η5Ω-76Ψ, απόφαση 

Αναπληρωτή Διοικητή του Ψ.Ν.Α., για την ετήσια συντήρηση του εκτυπωτικού 
μηχανήματος Konica Minolta Bizhub Pro C6000L με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης με πρόσκληση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 
 
1. Απευθύνουμε πρόσκληση στον οικονομικό φορέα :  
KONICA MINOLTA Α.Ε. – Μεσολογγίου 3, Μεταμόρφωση Αττικής – Τηλ. 2102896600 – 
Φαξ 210/2896621 – ΑΦΜ 094048100 – email : info@konicaminolta.com.gr, για την 
υποβολή τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για την ετήσια επιθεώρηση, ρύθμιση, 
συντήρηση και αποκατάστασης βλαβών με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών και 

  
  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 
Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο   Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο   Α Τ Τ Ι Κ Η Σ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών 

Πληροφορίες :  Θεοδώρου Ευαγγελή 
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αναλωσίμων (πλην συρραπτικών και χαρτιού) του εκτυπωτικού μηχανήματος Konica 
Minolta bizhub Pro C6000L με σειριακό αριθμό  A1DV022000681. 
Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται μέσω της διαδικασίας της απ’ ευθείας ανάθεσης 
της τεχνικής εξυπηρέτησης του εκτυπωτικού μηχανήματος Konica Minolta bizhub Pro 
C6000L, (σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/16 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα 
άρθρα 50 και 53 του Ν. 4782/21)  για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προς αποφυγή 
κατατμήσεων διότι είναι η προμηθεύτρια, εγκαταστάτρια και η έως και σήμερα 
συντηρήτρια εταιρεία του εκτυπωτικού μηχανήματος 
 
2. Αντικείμενο της προσφοράς ως ακολούθως:  
Α/Α Περιγραφή υλικού : Εκτυπωτικό μηχάνημα Konica Minolta bizhub Pro C6000L με 
σειριακό αριθμ.:  A1DV022000681. 
Κωδικός CPV : 50530000-9 -  ΚΑΕ 0887 - Ποσότητα : 1 
 
3. Η προς αξιολόγηση προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ  ́ελάχιστον  
τα ακόλουθα:  

α. Την τιμή για κάθε παραγόμενο αντίγραφο, σύμφωνα με τον ως άνω πίνακα.  
β. Τον αναλογούντα ΦΠΑ.  
γ. Τη διάρκεια χρονικής ισχύος της προσφοράς. 
δ. Τη ρητή συμφωνία για τις τεθείσες από την Υπηρεσία τεχνικές προδιαγραφές ή και 
απαιτήσεις διασφάλισης της ποιοτικής κατάστασης του προσφερόμενου αντικειμένου.  
ε. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

• Η παρεχόμενη τεχνική εξυπηρέτηση περιλαμβάνει: 
- Επιθεώρηση, ρύθμιση, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών με σκοπό την 

καλή λειτουργία του μηχανήματος, γενομένη κατά τις εργάσιμες ημέρες της 

Εταιρείας (Δευτέρα-Παρασκευή, πλην αργιών). 

- Παροχή των αναγκαίων ανταλλακτικών, για όσο υπάρχουν διαθέσιμα 

ανταλλακτικά τόσο στην αποθήκη της εταιρείας, όσο και στην αποθήκη του 

κατασκευαστικού οίκου, απάντων σε άριστη κατάσταση για την καλή 

λειτουργία του μηχανήματος. Στα ανταλλακτικά  δεν περιλαμβάνονται τα 

γυάλινα και πλαστικά μέρη (καπάκια) του μηχανήματος. 

- Παροχή των αναγκαίων αναλώσιμων υλικών για όσο υπάρχουν διαθέσιμα 

ανταλλακτικά τόσο στην αποθήκη της εταιρείας όσο και στην αποθήκη του 

κατασκευαστικού οίκου, εκτός του χαρτιού και των συρραπτικών.  

- Χρόνος ανταπόκρισης τεχνικού εντός δεκαέξι (16) εργάσιμων ωρών. 

 

Κατά την υποβολή της προσφοράς απαιτείται υποχρεωτικά κατάθεση:  
✓ Οικονομικής προσφοράς, η τιμή της οποίας δίνεται  σε ευρώ (μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), και περιλαμβάνει υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως 
και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την 

Μηχάνημα/Μοντέλο 
Σειριακός 

Αριθμός 

Τιμή ασπρόμαυρου 

αντιγράφου CLICKBW  

πριν το Φ.Π.Α. 

Τιμή έγχρωμου 

αντιγράφου 

CLICKCO πριν το 

Φ.Π.Α. 

Τιμή ασπρόμαυρου 

αντιγράφου Α4BW  

πριν το Φ.Π.Α. 

Τιμή έγχρωμου 

αντιγράφου Α4CO 

πριν το Φ.Π.Α. 
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προμήθεια και τοποθέτηση του πληροφοριακού συστήματος στον τόπο και με τον 
τρόπο που θα προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.. 

✓ Τεχνική προσφορά η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές  όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω. 

✓ Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το άρθρ. 23 του ν. 4782 σε αντικατάσταση του 
άρθρ. 74 του ν. 4412/2016,  περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του 
οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

✓ Υπεύθυνη δήλωση, περί αποδοχής των όρων που τέθηκαν στο παρόν έγγραφο 
πλήρως και ανεπιφύλακτα.   

✓ Δικαιολογητικά κατακύρωσης : 
Ποινικό μητρώο 
Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα 
ΓΕΜΗ  
Πιστοποιητικό εκπροσώπησης 
Έγγραφα πρωτοδικείου περί : 1)μη πτώχευσης, 2)λύσης, 3)αναγκαστικής 
διαχείρισης, 4)συνδιαλλαγής – εξυγίανσης, 5)διορισμού εκκαθαριστή-συν 
εκκαθαριστή, 6)υπαγωγής στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, 7)σχεδίου 
αναδιοργάνωσης, 8) υπαγωγής α)στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης 
υποχρεώσεων εμπόρων με δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστωτών 
β)καθεστώς ειδικής διαχείρισης του Ν. 4307/2014.  
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία 
υποβολής τους, όσα δεν αναγράφουν ημερομηνία λήξης ισχύουν για τρεις (3) 
μήνες από την έκδοσή τους. 
 
 

4. Παρακαλούμε όπως η προσφορά σας υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σε κλειστό 

σφραγισμένο φάκελο έως την ΤΡΙΤΗ 27-09-22, και ώρα 13.00 μ.μ, στο πρωτόκολλο του 

Νοσοκομείου – Λεωφ. Αθηνών 374, Χαϊδάρι, και πρέπει να είναι συντεταγμένη στην 

Ελληνική γλώσσα, χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις στο κείμενο και στα 

ποσά.  

 
5. Η υποβολή προσφοράς δεν είναι δεσμευτική για την Υπηρεσία ως προς την ανάθεση 
της σύμβασης. 
  
6. AA 826/2022 :  1.725,00€,      120/2023 :  2.875,00€. 
 
7. Η παρούσα είναι «Καταχωριστέα στο ΚΗΜ∆ΗΣ». 
 

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                     Ο ΑΝΑΠΛ.  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΨΝΑ 

  Η ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                                     ΔΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                
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