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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ αριθμ. 53η/2022 

 

για την Προμήθεια «Μελάνια» (CPV: 30192110-5), για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού 

Νοσοκομείου Χαλκιδικής  με  κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής  άποψης 

προσφορά μόνο βάσει τιμής , προϋπολογιστικής δαπάνης 16.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24%, για ένα (1) έτος.  

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής  λαμβάνοντας υπόψη : 

 

1) Τις διατάξεις του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.ΣΥ και 

άλλες διατάξεις Φεκ Α 256/2-11-2001 , όπως ισχύει σήμερα. 

2) Τις διατάξεις του Ν.3329/ΦΕΚ 81/τ.Α /4-4-2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και λοιπές διατάξεις » όπως ισχύει σήμερα. 

3) Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005 ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων » όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) « Τροποποίηση του Ν.3310/2005….» όσο αφορά τις 

διατάξεις που δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του Ν.4412/8-8-2016. 

4)  Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις » ΦΕΚ 134/18-6-2007 , όπως ισχύει σήμερα. 

5) Το Π.Δ. 80/ 2016 (Φ.Ε.Κ. 145/ 5-8-2016,τεύχος Α΄) «Ανάληψη  Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

6) Τις διατάξεις του Ν. 4272/2014 ΦΕΚ /Α /11-7-2014 άρθρο 47 Παρατηρητήριο Τιμών (περί 

νομιμοποίησης δαπανών), όπως ισχύει σήμερα. 

7) Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 ΦΕΚ 147 τ.Α /8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014 /25/ΕΕ» καθώς και τις λοιπές διατάξεις της 

νομοθεσίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

8) Την αριθμ. 6η/24-3-2022 (θέμα 23ο) ΑΔΑ: Ω3ΡΤ46907Υ-0Γ0 Απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού 

Νοσοκομείου Χαλκιδικής, με την οποία εγκρίθηκε ο Πίνακας  Προγραμματισμού του Διαχειριστικού έτους 

2022, στον οποίο περιλαμβάνεται η δαπάνη για την  Προμήθεια «Μελάνια» (CPV: 30192110-5). 

9)  Την υπ’αριθμ 19η/25-10-2022 Απόφαση του ΔΣ , Θέμα: Ε.Η.Δ. 2ο , ΑΔΑ: 9ΜΓΣ46907Υ-ΔΞ2 

10)Την υπ’αριθμ. Πρωτ 11745/26-10-2022, ΑΔΑ : 6Ν6Π6907Υ-19Δ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης    

 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι  

Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  προς κάθε ενδιαφερόμενο για την Προμήθεια «Μελάνια» 

(CPV: 30192110-5), και κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής  άποψης 

προσφορά μόνο βάσει τιμής , προϋπολογιστικής δαπάνης 16.000,00 € με Φ.Π.Α, όπως περιγράφεται 

λεπτομερώς στο Παράρτημα Ι που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Πρόσκλησης .  
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Προσφορές υποβάλλονται  για το σύνολο  της ζητούμενης ποσότητας.  

Σε περίπτωση όπου προσφέρονται ποσότητες μικρότερες της συνολικής ζητούμενης ποσότητας, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

                                                    ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Γενικό  Νοσοκομείο  

Χαλκιδικής   

Ιπποκράτους 5 

 ΤΚ 63100  

Ημέρα Πέμπτη 

 10-11-2022 

  και ώρα 14:00, σε κλειστό 

φάκελο στο πρωτόκολλο 

Γενικό Νοσοκομείο 

Χαλκιδικής –                 

Γραφείο Προμηθειών  

Ημέρα Παρασκευή  

11-11-2022 

 και ώρα 11:00 π.μ  

 

Οι Προσφορές που υποβάλλονται μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δεν αποσφραγίζονται από την 

αρμόδια Επιτροπή και επιστρέφονται. 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

 Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται : 

• ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  

• ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

• ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ                                

Οι υποβληθείσες προσφορές πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις – περιγραφές των ειδών του 

Παραρτήματος Ι. 

 Οι προμηθεύτριες εταιρείες με την υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να αποστείλουν  Υπεύθυνη 

δήλωση (που εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 & 3 του Ν. 4250/26-03-2014 

(ΦΕΚ74/Α/26.03.2014) του Ν. 1599/1986), στην οποία αναλυτικά θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη 

στοιχεία του υποψηφίου καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι 

προσφέροντες, και στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται ότι: 

1. Έλαβαν γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

2. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με της όρους της παρούσας  πρόσκλησης  των οποίων οι 

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

3. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο. 

4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

5. Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της  

    Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού. 

6. Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας  

    ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγούν. 

7.Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που  

   έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες. 

8.Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό δικαιολογητικό, εφόσον τους  

   ζητηθεί. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

• Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 

• Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις, εκτός ΦΠΑ. Προσφορές που ζητούν απαλλαγή 

τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές. 

• Στον φάκελο της προσφοράς οφείλει κάθε διαγωνιζόμενος και στην περίπτωση νομικού 

προσώπου ή ένωσης προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπος του να καταθέσει την αντίστοιχη σελίδα 

καταχώρησης με την τιμή της προσφερόμενης προμήθειας του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ 
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(εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν τον διαγωνισμό ή αλλιώς να υποβάλλει 

Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υπάρχει η προμήθεια καταχωρημένη στο παρατηρητήριο τιμών τη 

συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς (με ποινή απόρριψης). 

Α. Η προσφορά να σταλεί έως  τις 10-11-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, σε κλειστό φάκελο στο 

πρωτόκολλο του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής   (Ιπποκράτους 5 , Τ.Κ.63100) αναγράφοντας: 

1. Στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

2. Την περιγραφή τους είδους, 

3. Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την πρόσκληση και τον αριθμό           

            της παρούσας Πρόσκλησης 

4. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

5. Τα στοιχεία του αποστολέα 

6. Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ» 

 

 

ΙΣΧΥΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 60 (εξήντα) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την 

επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 

παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Ο προμηθευτής  υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές  εντός πέντε 

(5) εργάσιμων  ημερών από την παραγγελία από το αρμόδιο τμήμα . 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται να μεταφέρουν τα είδη με δικές τους δαπάνες και μεταφορικά σε 

χώρο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή (κατόπιν συνεννόησης). 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος 

είναι τα εξής:  

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Το απόσπασμα αυτό  

πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι ήταν και είναι ενήμεροι τόσο κατά την 

ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Τα πιστοποιητικά να είναι έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

γ. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν 

υπό πτώχευση. Τα πιστοποιητικά να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το 

ειδικό επάγγελμα τους/αντικείμενο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας το οποίο θα πρέπει σε κάθε 

περίπτωση να περιλαμβάνει το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης. Επίσης, να προκύπτει η εγγραφή 

του, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος 

μέχρι την κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 

δικαιολογητικών κατακύρωσης από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, το οποίο μαζί  με 

το Πρακτικό αξιολόγησης επικυρώνεται με σχετική Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου. 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου οργάνου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον 

επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 103-105 του Ν.4412/2016 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον 

Προμηθευτή, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (σύμβαση) που ακολουθεί έχει μόνο 

αποδεικτικό χαρακτήρα. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα (1) έτος. 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο 

να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντας του προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης 

της επιτροπής του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.  

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 

αποκλεισμού ως ορίζονται από τον ν. 4412/2016 και την παρούσα και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/EE, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€). Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από 

την επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον ανάδοχο. 

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται 

στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το 

Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π. όπως αυτά 

περιγράφονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/16),όπως ισχύει σήμερα. 

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων 

διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς 

και β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, δεν προσμετράται ο 

χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή 

των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 

προδιαγραφές κ.λ.π.). Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της 

ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. 
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Τον ανάδοχο βαρύνουν  όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως ισχύουν και σύμφωνα με την εκάστοτε 

κείμενη νομοθεσία: 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο. 

Τα έξοδα  μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να έχουν χρονική ισχύ ίση με εκατόν είκοσι (120) ημέρες. Η 

ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατά 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα 

 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

 

Εγγύηση συμμετοχής , κατ’ άρθρο 72 του Ν. 4412/16, δεν απαιτείται. 

- Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει «Εγγύηση καλής εκτέλεσης» 

σύμφωνα με την παρ. β΄, στο άρθρου 72 του Ν. 4412/16,όπως ισχύει σήμερα, το ύψος της οποίας 

καθορίζεται σε ποσοστό έως 4% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα 

ορίζει. 

 

Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄ 

139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται 

από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

 

Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

Α) την ημερομηνία έκδοσης 

Β) τον εκδότη 

Γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται 

Δ) τον αριθμό της εγγύησης 

Ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

Στ) την πλήρη επωνυμία, ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση 

Ζ) τους όρους ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και  ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής αυτής, το 

ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου 

Θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης 

Ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγυητικής να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

μερικά εντός πέντε ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται 

Ια) στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

 

Για  οποιοδήποτε θέμα που τυχόν προκύψει και δεν αναφέρεται  παραπάνω, ισχύουν οι   διατάξεις  του    

N.3329/2005 του N.3580/2007 και του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) « Δημόσιες συμβάσεις 

έργων,  προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις  Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), καθώς και 

τις λοιπές διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας», με τις εκάστοτε τροποποιήσεις  του. 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ. 

 

 

 

 

Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΔΕΔΕΛΟΥΔΗΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ 

 

Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η προμήθεια μελανιών, 

τόνερ και DRUM για τους εκτυπωτές και FAX, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Νοσοκομείου. 

Οι ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές για τα προς προμήθεια είδη εκτιμήθηκαν κατά 

τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτουν τις αντίστοιχες ανάγκες. Ο προϋπολογισμός συντάχθηκε μετά από 

έρευνα που έγινε στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχα είδη, χωρίς σε καμία περίπτωση να 

υπερβαίνουν το προσήκον μέτρο, ενώ ελήφθησαν υπόψη οι αντίστοιχες τιμές των προσφορών κατά τη 

διάρκεια του  έτους μέσω προσκλήσεων στην πλατφόρμα I-Supplies 

. 

Τα είδη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 

Για όλες τις κατηγορίες των μελανιών και τόνερ θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Όπου το είδος ζητείται να είναι γνήσιο, να είναι αυθεντικά προϊόντα των κατασκευαστριών εταιρειών 

των μηχανημάτων (ORIGINAL). Για τα είδη που ζητούνται ως συμβατά των αυθεντικών να τηρούνται 

πιστά όλες οι προϋποθέσεις ποιότητας και αξιοπιστίας για την σταθερή και αδιάκοπη λειτουργία 

εκτύπωσης.  

2. Όλα τα προσφερόμενα είδη να είναι καινούργια και σε άριστη κατάσταση και να προσφερθεί κατά 

περίπτωση το αναλώσιμο  με τη μεγαλύτερη δυνατή χωρητικότητα και αριθμό σελίδων ( τουλάχιστον 

στις ζητούμενες απαιτήσεις), σύμφωνα με τα πρότυπα α) ISO/IEC 19752 πρότυπο για μετρήσεις 

απόδοσης σελίδων για κασέτες τόνερ εκτυπωτών μονόχρωμης εκτύπωσης, όπου περιγράφεται ο 

συνολικός αριθμός σελίδων που 

μπορούν να εκτυπωθούν από μια κασέτα εκτύπωσης καθώς και τα συμπληρωματικά είδη: β) ISO/IEC 

24711 πρότυπο για τη μέτρηση απόδοσης σελίδων για τις κασέτες εκτύπωσης ψεκασμού μελανοδοχείων 

έγχρωμων εκτυπώσεων και γ) ISO/IEC 19798 κασέτες τόνερ έγχρωμων εκτυπώσεων. 

3. Όλα τα μελανοδοχεία παραδίδονται συσκευασμένα με αναγραφόμενες ημερομηνίες κατασκευής και 

λήξης. 

4. Τα μελανοδοχεία θα έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά από την ημερομηνία 

παράδοσής τους. 

5. Εφόσον κάποιο από τα γνήσια προϊόντα αποδειχθεί ελαττωματικό, θα αντικατασταθεί άμεσα με νέο 

άριστης ποιότητας και αν αποδειχθούν ελαττωματικά περισσότερα από μισά προϊόντα στην ίδια παρτίδα, 

θα αντικατασταθεί όλη η ποσότητα του είδους με νέα προϊόντα, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του 

Νοσοκομείου. 

6. Οι μελανοταινίες πρέπει να έχουν προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής, το οποίο να αφαιρείται πριν από 

τη χρήση και να αναφέρεται το μήκος της ταινίας στη συσκευασία. 

7. Τα υλικά θα παραδίδονται συσκευασμένα. 

8. Στο εξωτερικό τμήμα των συσκευασιών θα αναγράφεται α) το όνομα του κατασκευαστή β) η 

συμβατότητα τύπου – μοντέλου, και γ) η ημερομηνία λήξης ή εναλλακτικά, η ημερομηνία κατασκευής. 

9. Οι συσκευασίες θα είναι αεροστεγείς. 

10. Τα εν λόγω προϊόντα θα έχουν πιστοποίηση ISO 9001 η ισοδύναμη ή ανώτερη για την εξασφάλιση 

διεθνών πρακτικών ποιότητας. 

11. Να παρέχεται εγγύηση αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων και εγγύηση καλής λειτουργίας 

των αναλωσίμων. 
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ΜΕΛΑΝΙΑ – ΤΟΝΕR - DRUM   ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ 

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ  
ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ  

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΕΛΙΔΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α 
ΑΞΙΑ Φ.Π.Α  

ΑΞΙΑ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

1 02090038 DRUM LEXMARK 56F0Z00  ΓΙΑ  Β2338dw original 60.000 s 2 50,00 € 100,00 € 24,00 € 124,00 € 

2 02090070 
DRUM LEXMARK B220Z00  BLACK  ΓΙΑ 

MB 2236 
original 12.000 s 3 78,00 € 234,00 € 56,16 € 290,16 € 

3 02090080 DRUM LEXMARK X-656D original 7.000 s 2 89,00 € 178,00 € 42,72 € 220,72 € 

4 02090054 DRUM  ΓΙΑ  RICOH SP230SF  NW original 10.000 s 2 60,00 € 120,00 € 28,80 € 148,80 € 

5 02090073 DRUM  ΓΙΑ  ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX B210 original 10.000 s 2 47,00 € 94,00 € 22,56 € 116,56 € 

6 02090078 DRUM  ΓΙΑ  ΕΚΤΥΠΩΤΗ XEROX B230 original 12.000 s 2 50,00 € 100,00 € 24,00 € 124,00 € 

7 02030022 EPSON ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ LQ 350 original 
4.000.000 

characters 
2 7,00 € 14,00 € 3,36 € 17,36 € 

8 02030083 HP 78 COLOUR (ΓΝΗΣΙΟ) ΠΟΛΛΑΠΛΟ original 500 s 2 50,00 € 100,00 € 24,00 € 124,00 € 

9 02040068 
ΗP78/930,940,990,1220,1280  COLOUR 

ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΣΥΜΒΑΤΟ συμβατό 1.200 s 2 24,00 € 48,00 € 11,52 € 59,52 € 

10 02090042 HP LjPRO M203dw(CF23A) original 1.600 s 25 75,00 € 1.875,00 € 450,00 € 2.325,00 € 

11 02090064 HP TONER NT-PH1106C/HP107a original 1.000 s 14 55,00 € 770,00 € 184,80 € 954,80 € 

12 02090045 
HP ΜΕΛΑΝΑΚΙ 302(DESKJET 2130) 

ΣΥΜΒΑΤΟ συμβατό 500 s 3 20,00 € 60,00 € 14,40 € 74,40 € 

13 02060032 ΚΟΝΙΚΑ ΜΙΝΟLTA C35P (TNP22BLACK) original 6.000 s 3 18,00 € 54,00 € 12,96 € 66,96 € 

14 02090033 KONIKA MINOLTA C35P(TNP22 CYAN) original 6.000 s 3 18,00 € 54,00 € 12,96 € 66,96 € 

15 02090035 
KONIKA MINOLTA C35P(TNP22  

MAGENTA) original 6.000 s 3 18,00 € 54,00 € 12,96 € 66,96 € 

16 02090034 KONIKA MINOLTA C35P(TNP22  YELLOW) original 6.000 s 3 18,00 € 54,00 € 12,96 € 66,96 € 

17 02090059 KYOCERA M4125 IDN-TONER original 15.000 s 2 90,00 € 180,00 € 43,20 € 223,20 € 

18 02090057 LEXMARK b2338dw/TONER original 3.000 s 15 75,00 € 1.125,00 € 270,00 € 1.395,00 € 

19 02050047 LEXMARK MB 2236 TONER original 3.000 s 25 66,00 € 1.650,00 € 396,00 € 2.046,00 € 

20 02090046 LEXMARK MX 310 TONER(ΣΥΜΒΑΤΟ) συμβατό 2.500 s 5 16,00 € 80,00 € 19,20 € 99,20 € 

21 02090047 
LEXMARK TONER BLACK 

51B2000/MS317dn 
original 2.500 s 9 59,00 € 531,00 € 127,44 € 658,44 € 

22 02090055 LEXMARK X656DE MFP-TONER original 7.000 s 2 
160,00 

€ 
320,00 € 76,80 € 396,80 € 

23 02090020 NASHUATEC DS M415 AFFICIO συμβατό 7.000 s 2 10,00 € 20,00 € 4,80 € 24,80 € 

24 02090066 RICOH 842135 TONER (RICOH IM 2702) original 4.000 s 5 12,00 € 60,00 € 14,40 € 74,40 € 

25 02090026 RICOH MP 2501SP/TONER original 9.000 s 10 18,50 € 185,00 € 44,40 € 229,40 € 

26 02090012 SAMSUNG MLT-D111S/X-P 2026 original 1.800 s 40 57,00 € 2.280,00 € 547,20 € 2.827,20 € 
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27 02040078 SAMSUNG M-40/SF 340,330 ΣΥΜΒΑΤΟ συμβατό 750 s 5 10,00 € 50,00 € 12,00 € 62,00 € 

28 02090005 
SAMSUNG MLT-D 101/ML-2165 

ΑΝΑΚΑΤ/ΝΟ- ΣΥΜΒΑΤΟ συμβατό 1.500 s 25 9,00 € 225,00 € 54,00 € 279,00 € 

29 02090029 SAMSUNG MLT-D 116/SL-2625-ΣΥΜΒΑΤΟ συμβατό 3.000 s 4 12,00 € 48,00 € 11,52 € 59,52 € 

30 02090050 
SAMSUNG MLT-D 

1042(1670,1660,1665)ΣΥΜΒΑΤΟ 
συμβατό 1.500 s 25 14,00 € 350,00 € 84,00 € 434,00 € 

31 02090071 TONER HP LASER JET 44A CF244A συμβατό 1.000 s 6 8,50 € 51,00 € 12,24 € 63,24 € 

32 02090079 TONER ΓΙΑ XEROX B230  συμβατό 3.000 s 10 55,00 € 550,00 € 132,00 € 682,00 € 

33 02090072 XEROX B210V DNI TONER συμβατό 3.000 s 12 28,00 € 336,00 € 80,64 € 416,64 € 

34 02090053 TONER ΓΙΑ  RICOH SP 230 SF SW original 3.000 s 10 95,00 € 950,00 € 228,00 € 1.178,00 € 

ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 12.900,00 € 3.096,00 € 15.996,00 € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α 
ΕΙΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΩΝ 

ΣΕΛΙΔΩΝ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ –

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

     

     

     

     

     

 

Ημερομηνία, ………/………./2022 

(Σφραγίδα και υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου) 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΜΧ) 

ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ 

ΤΙΜΗ/ΤΜΧ 

( χωρίς   ΦΠΑ 24%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ 

ΑΞΙΑ 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Ημερομηνία, ………/………./2022 

 

(Σφραγίδα και υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου) 

 

 

 

 

 
. 
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