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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής  

Προσφορών για την  προμήθεια Γραφιτών<<CPV  30192400-5 Είδη για 
συσκευές αναπαραγωγής εγγράφων >> για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας-
Μονάδα Νάουσας 

              
ΣΧΕΤ  : α) Νόμος 4412/2016 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας 
               
            

Το Γ. Νοσοκομείο Ημαθίας – Υγ. Μ. Νάουσας καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να 

υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα είδη του συνημμένου πίνακα, προκειμένου να καλυφθούν οι 

ανάγκες για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Νάουσας. Κριτήριο 

αξιολόγησης είναι  η χαμηλότερη τιμή. 

Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τη χαμηλότερη τιμή της 

εγχώριας αγοράς, όπως αυτή καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρ. 14 παρ.7 του Ν. 

4052/2012. Επίσης να μας αναφερθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί Παρατηρητηρίου Τιμών εφόσον 

υπάρχουν. Σε περίπτωση που τα είδη που προσφέρουν δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών 

παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν. Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός και 

η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης να αναφέρεται εάν 

τα υλικά είναι ετοιμοπαράδοτα. 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE και να 

συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων 

                 Οι προσφορές να υποβληθούν με email  έως και την 11-08-2021 13:00. 
 
 
 

      O Αν Διοικητής 
                                                                         Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ-ΥΓ.Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ 

 
       

 
  

                                                                        Δρ. Λυκοστράτης Κων/νος 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ 

CPV  30192400-5 Είδη για συσκευές αναπαραγωγής εγγράφων 

A/A 

KAE  
ΠΡΟΫΠ
ΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ ΥΛΙΚΟ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1 
  1281 

ΓΡΑΦΙΤΗΣ ΜΑΥΡΟΣ ΗΡ CF410A  

 
ORIGINAL 4 80,00€ 320,00€ 

2 
1281 ΓΡΑΦΙΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ CYAN HP 

CF411A  

ORIGINAL 
1 100,00€ 100,00€ 

3 
1281 ΓΡΑΦΙΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ MAGENTA 

HP CF413A  

ORIGINAL 
4 

100,00€ 
400,00€ 

4 
1281 ΓΡΑΦΙΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ YELLOW 

HP CF412A  

ORIGINAL 
4 

100,00€ 
400,00€ 

 
                                                                                                    ΜΕΡΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ :  1.220,00€      

 
                                                                           ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ24%:1512,80€ 

 

                                                                            

 
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 ● Για τα προσφερόµενα είδη της παραγράφου  του παρόντος για τα οποία αναφέρεται ο όρος «γνήσια (original) », θα 
υποβάλλεται προσφορά µόνο για αυθεντικά προϊόντα αντιπροσωπείας των κατασκευαστριών εταιρειών των μηχανημάτων.  
● Για τα προσφερόµενα είδη  του παρόντος για τα οποία αναφέρεται ο όρος «γνήσια ή ισοδύναμα» θα υποβάλλεται προσφορά 
για «γνήσια ή για ισοδύναμα». 
Α1. Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την προμήθεια τόνερ και μελάνης για εκτυπωτές laser και inkjet με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 
 Α2. Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής 
οι οποίες και ενέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. 
Β1. Τα προσφερόμενα προϊόντα να είναι αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση. 
Β2. Τα προσφερόμενα προϊόντα να είναι γνήσια αντιπροσωπείας - αυθεντικά προϊόντα των κατασκευαστριών εταιρειών των 
μηχανημάτων (original) ή ισοδύναμα εφόσον αναφέρεται ότι ζητείται ισοδύναμο. 
Β3. Τα προσφερόμενα προϊόντα να μην είναι αναγομωμένα (refilled). 
B4. Η παραγωγή, συσκευασία και διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι υποψήφιοι προμηθευτές πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα 
αποδεικτικά μέσα και να τα προσκομίσουν εφ’ όσον τους ζητηθούν. 
Β5. Οι κατασκευαστές των προσφερομένων ειδών θα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το 
ISO 9001 ή ισοδύναμο. Τα αναφερόμενο πιστοποιητικό να προσκομισθεί με την τεχνική προσφορά. 
Β6. Οι κατασκευαστές των προσφερομένων ειδών είναι επιθυμητό να διαθέτουν Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
σύμφωνα με το πρότυπο EMAS ή ISO14001 ή ισοδύναμο. Το αναφερόμενο πιστοποιητικό να προσκομισθεί με την τεχνική 
προσφορά. 
Γ1. Για όλα τα προσφερόμενα αναλώσιμα να δηλώνεται ότι ο αριθμός των εκτιμώμενων σελίδων εκτύπωσης . 
Δ1. Κάθε αναλώσιμο θα είναι συσκευασμένο αεροστεγώς (προσυσκευασία). Κάθε προσυσκευασμένο  αναλώσιμο θα 
τοποθετείται εντός χάρτινης σκληρής συσκευασίας (εξωτερική συσκευασία). 
Ε1. Στην εξωτερική συσκευασία θα αναγράφονται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα ευκρινώς: α) οι τύποι των συσκευών 
για τους οποίους προορίζονται β) η επωνυμία του κατασκευαστή και το εμπορικό σήμα (εάν υπάρχει) γ) η ημερομηνία λήξης ή 
εναλλακτικά η ημερομηνία παραγωγής ή ανακατασκευής. δ) ο τύπος του προσφερόμενου αναλωσίμου (πχ. Original, 
ανακατασκευασμένο ,remanufactured  κλπ). ε) ένδειξη περί ανακατασκευής βάσει DIN33870 ή DIN 33871 σε περίπτωση 
ανακατασκευασμένου. 
Ζ1. Να παρέχεται εγγύηση άμεσης αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων. 
Ζ2. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν από την υπηρεσία ελαττώματα (πχ. ανομοιόμορφη κατανομή, μη αναγνώρισή τους από το 
μηχάνημα) τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα την αλλοίωση της ποιότητας εκτύπωσης (περιοδική ή μη), ο προμηθευτής 
υποχρεούται να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά είδη που εντοπίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν μερικώς το αργότερο εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών. 
Ζ3. Σε περίπτωση που προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε μηχάνημα του φορέα εξαιτίας της χρήσης original ή ισοδύναμων 
αναλωσίμων (γεγονός που θα πιστοποιηθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία ή από εξειδικευμένο φορέα συντήρησης των 
μηχανημάτων), ο προμηθευτής θα αναλάβει την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης του μηχανήματος και την αποζημίωση της 
χρέωσης του επισκευαστή ή την αντικατάσταση του μηχανήματος με άλλο μηχάνημα ισοδύναμων δυνατοτήτων σε περίπτωση 
μη επισκευάσιμης βλάβης. Ο χρόνος ανταπόκρισης σε περιπτώσεις αναγγελίας βλαβών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 3 
εργάσιμες ημέρες. 
Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν 
κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. 


