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ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ/ΚΗΜΓΗ

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ
09/2019

ΜΙΘΩΗ ΣΡΙΩΝ ΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ
ΓΙΑ ΣΟ ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
Πξνθήξπμε πλνπηηθνύ Γηαγωληζκνύ
Πίζηωζε 2.976,00€ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ
Σν ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/16(ΦΔΚ
147/Α) θαζώο θαη ηελ ππ’ αξηζ. απόθαζε Γ 10/16-04-2019, ζέκα 5ν, πξνθεξύζζεη ζπλνπηηθό
δηαγσληζκό ζε έλα ζηάδην, κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ηνπ σο άλσ έξγνπ.

ΑΡΘΡΟ 1. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Αλαζέηνπζα αξρή

ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

Δίδνο δηαγσληζκνύ

πλνπηηθόο

Κξηηήξην θαηαθύξσζεο

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά (Υακειόηεξε ηηκή)

Πξνϋπνινγηζκόο

2.976,00€ κε ΦΠΑ

Γηάξθεηα ζύκβαζεο

12 κήλεο

CPV

50313100-3

Καηάζεζε πξνζθνξώλ έσο

Πέκπηε, 09-05-2019 ώξα 11:00 π/κ, ζην
πξσηόθνιιν ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο

Ηκεξνκελία δηελέξγεηαο

Πέκπηε, 09-05-2019 ώξα 12:00 κ/κ.

Σόπνο δηελέξγεηαο

Αίζνπζα Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Δζληθνύ Κέληξνπ Απνθαηάζηαζεο

Ιζρύο πξνζθνξώλ

120 εκεξνινγηαθέο εκέξεο

Αμηνιόγεζε δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο, ηερληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ
πξνζθνξώλ ζε έλα ζηάδην
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ΑΡΘΡΟ 2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ
Η πξνκήζεηα αθνξά ζηελ κίζζσζε ηξηώλ θσηναληηγξαθηθώλ κεραλεκάησλ ζηα εμήο Σκήκαηα
ηνπ Ννζνθνκείνπ: Σκήκα Γξακκαηείαο-Πξσηόθνιιν, Σκήκα Οηθνλνκηθνύ θαη Σκήκα Γηαρείξηζεο
Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ.
Η ρξέσζε αλά αληίγξαθν δελ ζα μεπεξλά ην 0,01 € ρωξίο ΦΠΑ.
Η ηηκνιόγεζε ζα γίλεηαη βάζεη ηεο έλδεημεο ηνπ κεηξεηή ηνπ κεραλήκαηνο ζην ηέινο θάζε κήλα,
κε ην ζπλνιηθό πνζό δαπάλεο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 200,00€ ρωξίο ΦΠΑ ην κήλα.
Ο εθηηκώκελνο ζπλνιηθόο αξηζκόο αληηγξάθσλ είλαη έωο 20.000 θύιια κεληαίωο, ζπλεπώο ε
εθηηκώκελε εηήζηα πνζόηεηα αλέξρεηαη έωο 240.000 θύιια.
ηε δαπάλε ζα πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο πιήξνπο ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ, όια ηα
αλαιώζηκα, ηόλεξ θαη αληαιιαθηηθά. Σν ραξηί Α3-Α4 δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη γηα ηελ πιήξε θαη άκεζε ηερληθή (ην αξγόηεξν εληόο δύν εκεξώλ) θαη
ηξνθνδνηηθή θάιπςε ησλ κεραλεκάησλ κε αληαιιαθηηθά θαη αλαιώζηκα πιηθά. ε πεξίπησζε κε
απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο ν Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ην αληηθαηαζηήζεη κε λέν κεράλεκα.
ΣΔΥΝΙΚΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Σα θσηναληηγξαθηθά κεραλήκαηα ζα δηαζέηνπλ ηηο εμήο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:







Copy-print-color scan, απηόκαην ηξνθνδόηε πξσηνηύπσλ-αλαζηξνθέα, pdf encryption
θαζέηεο 60-120 gr/m2
κνλάδα απηόκαηεο δηπιήο όςεο
βάζε ηξνρήιαηε
ζύζηεκα απηόκαηεο θαηακέηξεζεο παξαρζέλησλ αληηγξάθσλ ή εθηππώζεσλ
ζύζηεκα δηθηπαθήο εθηύπσζεο:
To ζύζηεκα δηθηπαθήο εθηύπσζεο ζα είλαη εζσηεξηθά εγθαηεζηεκέλν, κεγέζε εθηύπσζεο Α3Α6R, ζπκβαηό κε WINDOWS 2000, XP, VISTA, LINUX, Server 2003, Linux, MAC, Interface
USB 2.0, USB-Host, πξσηόθνιιν δηθηύνπ TCP/IP, IPX/SPX
 ζύζηεκα δηθηπαθήο ζάξσζεο:
Σν ζύζηεκα δηθηπαθήο ζάξσζεο ζα δέρεηαη κέγηζηε επηθάλεηα ζάξσζεο Α3 (photo, text,
photo/text, OCR), πξσηόθνιιν δηθηύνπ TCP/IP, ζπκβαηό κε WINDOWS 2000,XP,VISTA,
LINUX, MAC, SCAN to SMB, scan to email, SMTP authentication
Πξναηξεηηθόο εμνπιηζκόο: δηαρσξηζηήο εξγαζηώλ, ζειηδνπνηεηήο κε ζπξξαθή, κνλάδα
απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ, κνλάδα αζθάιεηαο δεδνκέλσλ, κνλάδα δηπιήο θαζέηαο, ζύζηεκα
δηθηπαθήο ηειενκνηνηππίαο.

ΑΡΘΡΟ 3. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ,
ζπλεηαηξηζκνί, ζπκπξάμεηο, θνηλνπξαμίεο θαη ελώζεηο θπζηθώλ ή/θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ ηεο
εκεδαπήο ή αιινδαπήο, πνπ ιεηηνπξγνύλ λνκίκσο ζηελ Διιάδα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 25, ηνπ
Νόκνπ 4412/16.
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ΑΡΘΡΟ 4. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ
Η γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο γίλεηαη λνκίκσο ζηελ
ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ή ζην θαμ ή ζην e-mail πνπ δειώλεη ν ζπκκεηέρσλ, κε ππεύζπλε
δήισζε, ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηε δηαθήξπμε ππόδεηγκα
ΑΡΘΡΟ 5. ΓΙΑΡΚΔΙΑ – ΠΑΡΑΣΑΗ – ΑΤΣΟΓΙΚΑΙΗ ΛΤΗ ΤΜΒΑΗ
Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο είλαη Γώδεθα (12) κήλεο.
Γύλαηαη λα δνζεί παξάηαζε, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ρξνληθό δηάζηεκα ηζρύνο ηεο
ζύκβαζεο.
Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίωκα ηεο απηνδίθαηεο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο αδεκίωο, ζηελ
πεξίπηωζε πνπ ππνγξαθεί ζύκβαζε κεηά από νινθιήξωζε δηαγωληζηηθήο δηαδηθαζίαο
κε ηελ 1ε ΤΠΔ ή άιινπ αλώηεξνπ θξαηηθνύ θνξέα
ΑΡΘΡΟ 6. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηαηίζεληαη κέζα ζε
έλαλ εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν, πνπ πεξηιακβάλεη ηξεηο επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο,
ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: α) θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ», β) θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ», γ) θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», πνπ θάζε έλαο πεξηέρεη αληηζηνίρσο ηα
ζηνηρεία ησλ θαησηέξσ παξαγξάθσλ 7, 8, 9.
Ο ενιαίορ και οι επί μέποςρ συπαγισμένοι, ανεξάπτητοι υάκελοι θα αναγπάυοςν:

Σα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληδόκελνπ.

Ο εληαίνο θάθεινο «ΠΡΟΦΟΡΑ». Οη επί κέξνπο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ»,
«ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».

Σνλ αξηζκό ηεο δηαθήξπμεο, ηνλ ηίηιν ηνπ δηαγσληζκνύ, ηελ επσλπκία ηνπ δηελεξγνύληνο
ηνλ δηαγσληζκό θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο.
ΑΡΘΡΟ 7. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Ο θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» πεξηιακβάλεη:
 2 ππεύζπλεο δειώζεηο ηνπ Ν. 1599/1986, όπσο ηζρύεη, ζύκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ζηε
δηαθήξπμε ππνδείγκαηα
 1 ππεύζπλε δήιωζε ηνπ Ν. 1599/1986, όπσο ηζρύεη, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ζα δειώλεη
όηη ζπκθσλεί κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην ΑΡΘΡΟ 2 –
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ.
ΑΡΘΡΟ 8. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
O θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ζα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο όπσο απηά
απαηηνύληαη ζην ΑΡΘΡΟ 2 – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ.
ΑΡΘΡΟ 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
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Ο θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην έληππν νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε δηαθήξπμε
 Θα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηό ΦΠΑ επί ηνηο εθαηό.
 Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο.
 Η ηηκή ρσξίο ΦΠΑ ζα ιακβάλεηαη γηα ηε ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ.
ΑΡΘΡΟ 10. ΔΓΓΤΗΔΙ
 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη.
 Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Καιήο Δθηέιεζεο, ε αμία ηεο νπνίαο ζα
αλέξρεηαη ζην 5% ηεο πξνεθηηκνύκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο εθηόο ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 11. ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Η θαηαθύξσζε γίλεηαη ζηνλ δηαγσληδόκελν πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειόηεξε ζπλνιηθή ηηκή,
εθόζνλ ε πξνζθνξά ηνπ είλαη απνδεθηή κε βάζε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Ιζόηηκεο
ζεσξνύληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβώο ηηκή.
ε πεξίπησζε ηζνηηκίαο ν αλάδνρνο ζα επηιέγεηαη κε θιήξσζε από ην αξκόδην όξγαλν παξνπζία
ησλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ.
ΑΡΘΡΟ 12. ΚΡΑΣΗΔΙ
Οη θξαηήζεηο πνπ ηζρύνπλ ζήκεξα Φπρηθή Τγεία 2%, Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ (ΔΑΑΓΗΤ) 0,07%, ραξηόζεκν 3% επί ΔΑΑΓΗΤ, ΟΓΑ 20% επί ραξηνζήκνπ
ΔΑΑΓΗΤ, θόξνο πξνκεζεπηώλ 8%. Οη θξαηήζεηο πνπ ζα εθαξκνζηνύλ ηειηθώο είλαη απηέο πνπ
ζα ηζρύνπλ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ εληάικαηνο.
ΑΡΘΡΟ 13.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

Η παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο δηελεξγείηαη από ηελ θαζ’ ύιελ αξκόδηα ππεξεζία. ε
πεξίπησζε πνπ θξηζεί αλαγθαίν, ε ππεξεζία δύλαηαη λα νξίζεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη
νξηζηεί ζρεηηθή επηηξνπή παξαθνινύζεζεο ηνπ έξγνπ, ππάιιειό ηεο, σο επόπηε ηεο ζύκβαζεο,
κε θαζήθνληα εηζεγεηή, ζύκθσλα κε ην άξζξν 216 ηνπ Ν4412/16.
ΑΡΘΡΟ 14.

ΣΡΟΠΟ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο ππεξεζίαο, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εμόθιεζε ηνπ 100% ηεο
ζπκβαηηθήο αμίαο, κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο γηα εθάπαμ ππεξεζία ή
ηκεκαηηθά, πνπ αλαινγεί ζηελ ηκεκαηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο αλά κήλα ή όπσο άιισο
ζπκθσλεζεί κεηαμύ ηνπ αλαδόρνπ θαη ηεο ππεξεζίαο. Η πιεξσκή ζα πξαγκαηνπνηείηαη ύζηεξα
από ηελ πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ απαηηνύληαη βάζεη ηνπ Ν4412/16 άξζξν 200.
Σν ηηκνιόγην ηνπ Αλαδόρνπ πξνο ην Ννζνθνκείν ζα εθδνζεί ΜΟΝΟ κεηά ηελ παξάδνζε ζηνλ
Αλάδνρν ηνπ πξσηνθόιινπ παξαιαβήο από ηελ αξκόδηα επηηξνπή θαη ζα παξαδνζεί ΜΟΝΟ ζηε
Γηαρείξηζε ή ζην Πξσηόθνιιν. Θα εμνθιεζεί κε ρξεκαηηθό έληαικα, κέζα ζηε λόκηκε πξνζεζκία.
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ΑΡΘΡΟ 15. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΑΣΑΞΗ
Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηώο ζηε δηαθήξπμε ηζρύεη ε θείκελε Ννκνζεζία,
(Ν.4412/16).

πλεκκέλα:
1) Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο,
2) Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο,
3) Τπόδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ

Ο Αλ. Γηνηθεηήο
Μπαληήο Αζαλάζηνο

1. Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

(Αξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986)

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην
αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986)
Πξνο:
ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ,
γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγωληζκό γηα ηε ΜΙΘΩΗ
ΣΡΙΩΝ ΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ

Ο/Η (όλνκα)
Δπώλπκν
Ολνκα & επώλπκν παηέξα
Ολνκα & επώλπκν κεηέξαο
Ηκεξνκελία γέλλεζεο
Σόπνο γέλλεζεο
Σόπνο θαηνηθίαο
Αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο

:
:
:
:
:
:
:
:

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:
α. Γελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε γηα θάπνην αδίθεκα από ηα
αλαθεξόκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016.
β.
Γελ ηειώ ζε θάπνηα από ηηο αλαθεξόκελεο θαηαζηάζεηο ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.
4412/2016.
γ.
Δίκαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο κνπ ζπκθώλσο
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016.
δ.
Δίκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ζπκθώλσο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.
4412/2016
ε.
Αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε, εθόζνλ απαηηεζεί από ηελ Αλαζέηνπζα Τπεξεζία γηα ηελ
έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ αθνξνύλ ηα αλαθεξόκελα ζηελ
παξνύζα δηαθήξπμε ζπκθώλσο ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη εθόζνλ ν δηαγσληζκόο
θαηαθπξσζεί ζην πξόζσπό κνπ, νθείισ ζε δηάζηεκα όρη κεγαιύηεξν ησλ είθνζη (20) εκεξώλ
από ηελ ζρεηηθή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό, λα
πξνζθνκίζσ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/2016.
δ.

Έιαβα γλώζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ηνπο απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα.

(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο)

2. Τπόδεηγκα ΤΓ γηα ηα ζηνηρεία επηθνηλωλίαο
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ

(Αξζξν 8 Ν. 1599/1986)
Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε απηή κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην
αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 9, παξάγξαθνο 4, ηνπ Ν. 1599/1986)
Πξνο:
ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ,
γηα ηνλ ζπλνπηηθό δηαγωληζκό γηα ηε ΜΙΘΩΗ
ΣΡΙΩΝ ΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ

Ο/Η (όλνκα)
Δπώλπκν
Ολνκα & επώλπκν παηέξα
Ολνκα & επώλπκν κεηέξαο
Ηκεξνκελία γέλλεζεο
Σόπνο γέλλεζεο
Σόπνο θαηνηθίαο
Αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο

:
:
:
:
:
:
:
:

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:
Η γξαπηή επηθνηλσλία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ ππνγξάθνληα, ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκό,
ζα γίλεηαη λνκίκσο ζηε θαησηέξσ ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε ή ζην θαησηέξσ θαμ ή ζην θαησηέξσ
e-mail:
Σαρπδξνκηθή
δηεύζπλζε
Φαμ

E-mail

(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο)

3. Τπόδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο
ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

A/A

Δίδνο

Μνλάδα
κέηξεζεο

1

Φσηναληίγξαθν

Σεκάρην

Δθηηκώκελε
εηήζηα
πνζόηεηα
240.000

Σηκή
κνλάδαο
πξν ΦΠΑ

Αμία

ΦΠΑ 24%
ΤΝΟΛΟ

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ
ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΣΡΙΩΝ ΦΩΣΟΝΣΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ
ΠΙΣΩΗ: 2.976,00€ κε ΦΠΑ
Οη αλσηέξσ ηηκέο είλαη ζε επξώ θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ ηπρόλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο θαη θάζε
άιιε επηβάξπλζε. Η αμία πξν ΦΠΑ ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηε ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ.
Δθόζνλ από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκή, ε πξνζθνξά
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
(Ηκεξνκελία, ππνγξαθή, νλνκαηεπώλπκν θαη ηδηόηεηα ππνγξάθνληνο, ζθξαγίδα εηαηξείαο)
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