
 

 

                   
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
       ΔΙΟΙΚΗΗ 3θσ ΤΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ) 
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 
  «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» 

              
             Θεςςαλονίκθ  29-03-2018 

                                          Αρικμ.πρωτ.: 4937 
   ΤΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                  
  ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ      ΡΟΣ:  Κάκε ενδιαφερόμενο 
 
ΠΛΗΡ.: Π. ΒΑΦΕΙΑΔΗ   
ΣΗΛ :    2313 308154 – 2310 963154 
ΦΑΞ:    2310 207426 

     e-mail: promitheies@gennimatas-thess.gr  
 
 
 

   ΠΡΟΚΛΗΗ  ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
 
ΘΕΜΑ : «Ζρευνα ςτθν αγορά για τθν προμικεια «ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΜΦΑΝΙΗ ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ», 

ςε εφαρμογι του Π.Π.Τ.Φ.Τ. 2015, CPV:24931230-0, προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ 
24.800,00 € με Φ.Π.Α.». 

 
                 
ΣΧΕΤ.: α) Ο  Ν. 4412/08-08-2016   (Δθμόςιεσ  Συμβάςεισ  Ζργων,  Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν)  
                 άρκρα 118 και 328.  
            β) Η  αρικ. 5θ/κ.1ο/16-03-2018 ΑΔΑ: 6Λ3Σ46904Κ-ΞΘΞ  απόφαςθ  του  Δ.Σ.  του  Γ. Ν. Θ. «Γ. 

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΙΟΣ»,  περί   ζγκριςθσ   τθσ  διαδικαςίασ   ζρευνασ ςτθν 
                 αγορά  για   τθν   προμικεια  που  αναφζρεται  ςτο  κζμα.   
   
    Οι  προςφορζσ  πρζπει  να φκάνουν ςτθν υπθρεςία με οποιονδιποτε τρόπο (είτε δια υποβολισ, 
είτε ταχυδρομικϊσ),  απαραίτθτα  μζχρι  και  τθν   Σετάρτθ 11-4-2018, ζωσ  14:30)  ςτο  Γραφείο  
Προμθκειϊν  τθσ  Οργανικισ Μονάδασ Ζδρασ  «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ»   
του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ», Εκνικισ Αμφνθσ 41, 1οσ όροφοσ, κτίριο 
Διοίκθςθσ. 
Η αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει τθν Πζμπτθ 12/04/2018 και ϊρα 
10:00 ςτο Γραφείο Προμθκειϊν από τθν Αρμόδια Επιτροπι. 
 Ακολουκοφν οι Ειδικοί όροι: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
    Θα κατατεκοφν τεχνικι και οικονομικι προςφορά ςε δφο (2) αντίτυπα (ΡΩΤΟΤΥΡΟ – 
ΑΝΤΙΓΑΦΟ). 
    τθν τεχνικι προςφορά κα κατατεκεί θ υπεφκυνθ διλωςθ όπωσ εμφανίηεται ςτο 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ. 
    Οι οικονομικζσ προςφορζσ κα δίνονται ςε Ευρϊ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
                                        
1. Η πλθρωμι τθσ αξίασ των ειδϊν, κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν. 4412/08-08-2016 
(Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν), μετά τθν υπογραφι του ςχετικοφ  
πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ και με τθν προςκόμιςθ 
του τιμολογίου και των δελτίων φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. Η πλθρωμι 
πραγματοποιείται μετά τθ κεϊρθςθ του ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ από τθν υπθρεςία 
Ραρζδρου του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου. Στα τιμολόγια κα αναφζρεται θ τιμι των ειδϊν μόνο ςε 
ΕΥΩ. 
2. Οι προςφορζσ κα ιςχφουν για τουλάχιςτον ενενιντα (90) θμζρεσ. 
3. Η ςυναφκείςα ςφμβαςθ κα ιςχφει για ζνα (1) ζτοσ κα μπορεί όμωσ να παρατακεί για επιπλζον 
τρείσ (3) μινεσ ςτθν περίπτωςθ που κατά τον ςυμβατικό χρόνο δεν εξαντλθκοφν οι ποςότθτεσ ι θ 
ςυμβατικι δαπάνθ. 
4. Ο Ρρομθκευτισ υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ. O Φ.Ρ.Α. βαρφνει το Νοςοκομείο. 
5. Τα είδθ κα παραδίδονται ςυνοδευόμενα από τα ςχετικά ζγγραφα (δελτίο αποςτολισ – 
τιμολόγιο) ςτισ αποκικεσ του «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» & «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ» εντόσ πζντε θμερϊν 
από τθν παραγγελία του αρμόδιου τμιματοσ.  
6. Η κατακφρωςθ κα γίνει ςτον Ενδιαφερόμενο που κα προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι ςφγκριςθσ 
μεταξφ τεχνικά αποδεκτϊν ειδϊν.  
    Αρμόδιο όργανο για τθν ζγκριςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, είναι το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο του Νοςοκομείου. 
    Σε περίπτωςθ μθ προςζλευςθσ του Αναδόχου εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ κατακφρωςθσ αυτισ με απόφαςθ του Δ.Σ. , κθρφςςεται ζκπτωτοσ, ςφμφωνα με το Ν. 4412/08-
08-2016 (Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν) και του επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενεσ από το Νόμο κυρϊςεισ. 
7.Εφόςον θ υπθρεςία ςυντιρθςθσ παρακολουκείται  από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν (ΦΕΚ 
777/Βϋ/04-06-2010) τθσ Ε.Ρ.Υ., καλείςτε να προςκομίςετε Υπεφκυνθ Διλωςθ με τισ 
αναγραφόμενεσ τιμζσ  των ειδϊν ςτθν ιςτοςελίδα www.epromy.gr (παρατθρθτιριο τιμϊν). Η 
υπθρεςία δεν κα δεχκεί οικονομικι προςφορά ανϊτερθ των τιμϊν που κα αναφζρονται ςτθν 
παραπάνω διλωςθ. Εάν θ εν λόγω υπθρεςία δεν παρακολουκείται από το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν, 
απλϊσ κα το αναφζρετε ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ. 
8. Η ζρευνα ςτθν αγορά κα διενεργθκεί ςφμφωνα με το Ν. 4412/08-08-2016 (Δθμόςιεσ Συμβάςεισ 
Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν) και τθν 5θ/κ.1ο/16-03-2018 ΑΔΑ: 6Λ3Σ46904Κ-ΞΘΞ  απόφαςθ 
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου. 
         Ακολουκοφν  οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ,  που αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα του 
παρόντοσ, όπωσ ςτο ςυνθμμζνο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ. 
 

                                                                                      Η ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΣΟΤ Γ.Ν.Θ. 
                                                     «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ» 
                                                                                                    

                                                                                                                                       
 
                                                            ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΣΟΤΓΚΑ 
                                                                                               

http://www.epromy.gr/


 

 
 
 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α  Αϋ  
 

 

Περιγραθή είδοσς 
Μονάδα 

μέηρηζης 
ΠΟΟΣΗΣΑ Γ. 
ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ 

ΠΟΟΣΗΣΑ Ο 
ΑΓΙΟ 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

ΦΙΛΜ ΓΙΑ ΣΟΝ ΦΗΦΟΠΟΙΗΣΗ DRYVIEW 6850 
LASER IMAGER 10X12 DVB Ε ΤΚΕΤΑΙΑ ΣΧΝ 
125 ΦΤΛΛΧΝ 

ΤΚΕΤΑΙΑ 

2 30 

ΦΙΛΜ ΓΙΑ ΣΟΝ ΦΗΦΟΠΟΙΗΣΗ DRYVIEW 6850 
LASER IMAGER 14X17 DVB Ε ΤΚΕΤΑΙΑ ΣΧΝ 
125 ΦΤΛΛΧΝ 

ΤΚΕΤΑΙΑ 

  30 

ΦΙΛΜ ΓΙΑ ΣΟΝ ΦΗΦΟΠΟΙΗΣΗ DRYVIEW 6850 
LASER IMAGER 10X12 DVM Ε ΤΚΕΤΑΙΑ ΣΧΝ 
125 ΦΤΛΛΧΝ 

ΤΚΕΤΑΙΑ 

2   

ΦΙΛΜ ΑΞΟΝΙΚΟΤ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ & ΜΑΓΝΗΣΙΚΟΤ 
ΤΝΣΟΝΙΜΟΤΦΙΛΜ DRY STAR 3000 ΣΗ AGFA , 
35X43 CM  (ΤΚΕΤΑΙΑ  100 ΦΤΛΛΧΝ) 

ΤΚΕΤΑΙΑ 

30   

ΚΑΕΣΕ ΦΗΦΙΑΚΗ ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ 
ΕΝΧΜΑΣΧΜΕΝΗ ΕΝΙΥΤΣΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΦΧΦΟΡΟΤ Σ. GRMD4.0 GENERAL 35X43 Ή 
14Υ17" 

ΣΕΜΑΥΙΟ 

1   

ΚΑΕΣΕ ΦΗΦΙΑΚΗ ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ 
ΕΝΧΜΑΣΧΜΕΝΗ ΕΝΙΥΤΣΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΦΧΦΟΡΟΤ GRΗD5.0 GENERAL 35X43 Ή 14Υ17" 

ΣΕΜΑΥΙΟ 

  2 

ΚΑΕΣΕ ΦΗΦΙΑΚΗ ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ 
ΕΝΧΜΑΣΧΜΕΝΗ ΕΝΙΥΤΣΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
ΦΧΦΟΡΟΤ GRΗD5.0 GENERAL 24X30 Ή 10Υ12" 

ΣΕΜΑΥΙΟ 

  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

 (άρκρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτι τθ διλωςθ μπορεί να ελεγχκεί με βάςθ 
το αρχείο άλλων υπθρεςιϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
  

ΡΟΣ(1):  

Ο – Η Πνομα:  Επϊνυμο:  

Πνομα και Επϊνυμο  
Ρατζρα:   

Πνομα και Επϊνυμο  
Μθτζρασ:  

Ημερομθνία γζννθςθσ(2):   

Τόποσ Γζννθςθσ:  
Αρικμόσ Δελτίου  
Ταυτότθτασ:  Τθλ:  

Τόποσ Κατοικίασ:  
Οδό

σ 
 

Αρικ
: 

 ΤΚ:  

Αρ. Τθλεομοιοτφπου 
(Fax):  

Δ/νςθ Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

(Εmail): 
 

 

Με ατομικι μου ευκφνθ και γνωρίηοντασ τισ κυρϊςεισ (3), που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ 
παρ. 6 του άρκρου 22 του Ν. 1599/1986, δθλϊνω ότι μζχρι τθν θμζρα υποβολισ – αποςτολισ τθσ 
προςφοράσ μου: 

1)  Ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ 

2)  Συμμετζχω ςτον ςυνοπτικό διαγωνιςμό του Γ.Ν. ………………………… για τθν προμικεια 
…………………………………. 

3)  Δεν ζχω καταδικαςκεί με τελεςίδικθ  απόφαςθ για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτθν 

παρ. 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 

4)  Είμαι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ μου, ςφμφωνα με τθν παρ. 

2 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016. 

5) Δεν τελϊ ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του Ν.4412/2016 

ι ανάλογεσ καταςτάςεισ, 

6)  Δεν υφίςτανται νομικοί περιοριςμοί ςτθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ και δεν μου ζχει επιβλθκεί θ 
ποινι του αποκλειςμοφ από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ Υπουργικι απόφαςθ, θ οποία 
βρίςκεται ςε ιςχφ. 

7)  Είμαι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο Επιμελθτιριο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 

75 του Ν.4412/2016. 

8)  Ρλθρϊ τα κριτιρια επιλογισ, ζτςι όπωσ ζχουν κακοριςτεί ςτθ διακιρυξθ, ςφμφωνα με το άρκρο 
75 του Ν.4412/2016 

9)  Αναλαμβάνω τθν υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν 
του άρκρου 80 του Ν.4412/2016, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 103 
του ιδίου Νόμου, ςε όποιο ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ μου ηθτθκοφν. 

 
Ημερομθνία:  

  
 Ο/Η Δθλ……… 

 
                                                                                                                                                   (Υπογραφι) 
 
 



 

 
 (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτθ ι Αρχι ι θ Υπθρεςία του δθμόςιου τομζα, που 

απευκφνεται θ αίτθςθ. 
(2) Αναγράφεται ολογράφωσ.  
(3) «Πποιοσ εν γνϊςει του δθλϊνει ψευδι γεγονότα ι αρνείται ι αποκρφπτει τα αλθκινά με 

ζγγραφθ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 τιμωρείται με φυλάκιςθ τουλάχιςτον τριϊν μθνϊν. 
Εάν ο υπαίτιοσ αυτϊν των πράξεων ςκόπευε να προςπορίςει ςτον εαυτόν του ι ςε άλλον 
περιουςιακό όφελοσ βλάπτοντασ τρίτον ι ςκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάκειρξθ 
μζχρι 10 ετϊν. 

(4) Σε περίπτωςθ ανεπάρκειασ χϊρου θ διλωςθ ςυνεχίηεται ςτθν πίςω όψθ τθσ και υπογράφεται 
από τον δθλοφντα ι τθν δθλοφςα.  

 
 

Η ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται (για τα νομικά πρόςωπα) από τον εκπρόςωπο του 
οικονομικοφ φορζα. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, 

όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ 
τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να 
εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ 

διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 


