
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   

(Του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον 

Υπ’αριθμ.Ν.4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) 
 

 

 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  09/2022 

 

 

 Το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών έχοντας υπόψη: 

 

α. Τις διατάξεις του Ν.4412/08.08.2016 (Α’147) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  

Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/24/ ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

β. Την υπ΄αριθμ. 297/ 20η /12-07-2022 (ΑΔΑ:6ΕΜΝ4690ΒΨ-ΟΕΟ), απόφαση Δ.Σ. έγκρισης 

Σκοπιμότητας για την διενέργεια Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια του είδους 

«Μελανοταινίες» CPV:30192300-4, για ένα (1) έτος για την  κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 

προϋπολογισθείσας δαπάνης  3.500,00€ με ΦΠΑ (24%), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

γ. Την με αρ.πρωτ. 8795/26-07-2022 (ΑΔΑ:ΨΨΕ34690ΒΨ-8ΣΙ) α/α 593 απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης. 

 

 

Απευθύνουμε 

Πρόσκληση υποβολής σφραγισμένων προσφορών 
 

      Ανάθεσης αναδόχου για την προμήθεια του είδους «Μελανοταινίες» CPV:30192300-4, για τις 

ανάγκες του Γ.Ν. Γρεβενών 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανωτέρω ανάθεση ανέρχεται στο ποσό των 3.500,00€ με Φ.Π.Α 

και βαραίνει την με ΚΑΕ: 1281 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022. 

 
 

                                       

  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 

 Γρεβενά,  27-07-2022 
Αρ.Πρωτ.:  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

  

   

      ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό 
      Γραφείο Προμηθειών  

 ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

      Ταχ. Δ/νση: Περιοχή Στρατοπέδου   
      Τηλέφωνο 2462350312 
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Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσας θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) . 

 

     Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε σε σφραγισμένο 

φάκελο την προσφορά,  στο πρωτόκολλο του Γ.Ν. Γρεβενών (Περιοχή Στρατοπέδου, Γρεβενά, 

Τ.Κ.51100) ως την Δευτέρα  08-08-2022 και ώρα 14:00 μ.μ.  αναγράφοντας: 

 

1. Στον τίτλο την λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

2. Περιγραφή της πρόσκλησης 

3. Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

4. Τα στοιχεία του αποστολέα 

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

Προσφορές που θα υποβάλλονται στην υπηρεσία εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 9 Αυγούστου και ώρα 9:00 π.μ. από την 

αρμόδια υπηρεσία και οι εν λόγω προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή. 

Ισχύς προσφορών: O χρόνος ισχύς των προσφορών είναι 360 ημερολογιακές ημέρες , 

προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας της πρόσκλησης. Προσφορά που ορίζει 

χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

1. Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν συντρέχει για τους προσφέροντες λόγος 

αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τους οποίους οι 

οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου. 

2. Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχτηκε σύμφωνα με 

αυτούς. 

3. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της υπηρεσίας 

για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισμού. 

4. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 360 ημέρες ημερολογιακές προσμετρώμενες από την 

επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Τεχνική προσφορά:  Όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια του 

οικονομικού φορέα σύμφωνα με το Παραρτήματα της παρούσας.  

Οποιοδήποτε έγγραφο ή πιστοποιητικό ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης. 

 

Οικονομική προσφορά:  Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α και με Φ.Π.Α. 

Προσφορές που οι τιμές υπερβαίνουν της προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται 
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Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής 

της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.  

Προσφορές που ζητούν την απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές. 

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.  

Η κλήρωση γίνεται ενώπιον των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

 
Ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016  θα πρέπει να 

προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο  80 

του ν. 4412/2016. 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Που εκδίδεται  έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η 

υποχρέωση αφορά ιδίως:  αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 

(Α.Ε), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις 

περιπτώσεις συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα. (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής 

του). 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα.  (άρθρο 80 παρ.2 του ν.4412/2016 ). Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει 

να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του. 

δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το ισχύον καταστατικό της εταιρείας από  όπου προκύπτουν τα μέλη και ο 

νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί ως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του. 

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός δέκα (10) ημερών από τη 

σχετική πρόσκληση ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως 

επόμενος στην κατάταξη των συμμετεχόντων. 

Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης /ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιαδήποτε φάση αυτής. 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα  του 

Νοσοκομείου στη διαδρομή (URL) http://www.nosgrevenon.gr./ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ. 

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
Η κατακύρωση 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. 

Ο χρόνος διάρκειας της παρούσας σύμβασης ορίζεται  σε ένα (1) έτος με δυνατότητα  παράτασης 

ενός (1) έτους ακόμη μετά από απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Γρεβενών. 

http://www.nosgrevenon.gr./ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  

 
Ενστάσεις-προσφυγές κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης πρόσκλησης 

υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127,205 & 205Α του ν.4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 

1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 

υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί 

σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάσταση της. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης , το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου , οι οποίες 

απαριθμούνται στο παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του ν.4412/2016.  

 

 
 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

 

 

Δρ. ΕΥΤΥΧΙΑ Π. ΚΑΠΑΤΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ, «ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ» 
 

Αντικείμενο προμήθειας. 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια μελανιών για τα φωτοτυπικά και 

εκτυπωτές για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών. 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 

έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχα είδη, χωρίς σε καμία περίπτωση να 

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

προηγούμενου έτους. 

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

Γενικά 

• Τα προσφερόμενα είδη απαιτείται να είναι ΓΝΗΣΙΑ ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ (συμβατά). 

• Τα προσφερόμενα είδη απαιτείται να είναι καινούρια, αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση. 

• Δεν επιτρέπεται να είναι αναγομωμένα (REFILLED). 

Με τους παραπάνω όρους εννοούμε: 

ΓΝΗΣΙΑ = τα γνήσια εργοστασιακά αυθεντικά προϊόντα των κατασκευαστριών εταιρειών των 

μηχανημάτων (original). 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ (συμβατά) = ισοδύναμα προϊόντα (που πληρούν όλες τις προδιαγραφές) τρίτων 

κατασκευαστών, τα οποία κυκλοφορούν νόμιμα στην ελληνική αγορά και δεν παραβιάζουν 

οποιαδήποτε διάταξη περί πατεντών. 

 

Συσκευασία 

 Τα υλικά θα παραδίδονται συσκευασμένα. 

 Οι εσωτερικές συσκευασίες θα είναι αεροστεγώς κλεισμένες. 

 Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής, το οποίο να 

αφαιρείται πριν από τη χρήση. 

 Στις εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφονται: 

α) η συμβατότητα τύπου – μοντέλο, 

β) τα μοντέλα (οι τύποι) των εκτυπωτών για τα οποία προορίζεται, 

γ) η ημερομηνία λήξης ή εναλλακτικά, η ημερομηνία κατασκευής και η χρονική διάρκεια του 

προϊόντος. 
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Πλημμελής κατασκευή 

Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά την 

ημερομηνία παράδοσης και θα παρέχεται εγγύηση: 

 καλής λειτουργίας (2 έτη), 

 αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων, 

 αποκατάσταση βλάβης εκτυπωτή ή αποζημίωση του επισκευαστή εφόσον αποδειχθεί ότι 

προήλθε από την χρήση κακής ποιότητας αναλωσίμου (γεγονός που θα πιστοποιηθεί 

από την κατασκευάστρια εταιρεία ή από εξειδικευμένο φορέα συντήρησης). 

 

Ειδικές προδιαγραφές 

1. Για όλα τα ΜΕΛΑΝΙΑ/TONERS θα αναγράφεται ο αριθµός σελίδων εκτύπωσης. 

2. Η ποιότητα εκτύπωσης/αναπαραγωγής καθώς και ο αριθµός εκτυπώσεων/αντιτύπων των 

προσφερομένων προϊόντων θα πρέπει να συμφωνούν µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

3. Για όλα τα προσφερόμενα είδη θα παρέχεται ο κωδικός μελανιού με τη μεγαλύτερη 

χωρητικότητα (αριθμός σελίδων) σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752 (μονόχρωμα toner), 

ISO/IEC 24711 (έγχρωμα μελανοδοχεία), ISO/IEC 19798 (έγχρωμα toner). 

4. Για όλα τα ΜΕΛΑΝΙΑ/TONERS θα κατατεθούν Πιστοποιητικά του κατασκευαστή των 

προσφερόμενων ΜΕΛΑΝΙΑ/TONERS κατά ISO 9001 και ISO 14001 ή ισοδύναμα ή ανώτερα τα 

οποία θα πρέπει να εμπεριέχονται μέσα στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς. 

5. Όλα τα ανωτέρω ΜΕΛΑΝΙΑ/TONERS θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές DIN 33870 (για 

tonercartridges) και DIN 33871 (για inkjetcartridges). 

6. Για τα KYOCERA KM-5050, KYOCERA KM-4050, KYOCERA ECOSYS P3145dn, KYOCERA 

TASKalfa 5003i και KYOCERA ECOSYS P3155dn όλα τα TONER να είναι μόνο ΓΝΗΣΙΑ. 

7. Για το OKI MICROLINE 3321 9pin (ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ)  & OKI C833 (TONER) όλα τα ΜΕΛΑΝΙΑ / 
TONERS να είναι μόνο ΓΝΗΣΙΑ 

 

Παραλαβή 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός 

έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής. Εάν κατά την παραλαβή 

διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί 

να προτείνει την αντικατάσταση των ειδών ή την τέλεια απόρριψή του. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 

 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1.  
EPSON FX-890 II 
(ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ) 

ΤΕΜ 6 

2.  
EPSON LX300-II 
(ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ) 

ΤΕΜ 2 

3.  
EPSON M2300 
(TONER) 

ΤΕΜ 2 

4.  
KYOCERA ECOSYS P3145dn  
(TONER 12500 pages)  

ΤΕΜ 2 ΓΝΗΣΙΑ 

5.  
KYOCERA ECOSYS P3155dn  
(TONER 25000 pages) 

ΤΕΜ 2 ΓΝΗΣΙΑ 

6.  
KYOCERA KM-4050 
(TONER 34000 pages) 

ΤΕΜ 1 ΓΝΗΣΙΑ 

7.  
KYOCERA KM-5050 
(TONER 34000 pages) 

ΤΕΜ 2 ΓΝΗΣΙΑ 

8.  
KYOCERA TASKalfa 5003i 
(TONER 35000) 

ΤΕΜ 2 ΓΝΗΣΙΑ 

9.  
LEXMARK MS610dn 
(TONER 10000 pages) 

ΤΕΜ 3 

10.  
LEXMARK MS510dn 
(TONER 10000 pages) 

ΤΕΜ 2 

11.  
LEXMARK MS517dn 
(TONER 8500 pages) 

ΤΕΜ 9 

12.  
LEXMARK MS312dn 
(TONER 5000 pages) 

ΤΕΜ 2 

13.  
LEXMARK MS811dn 
(TONER 45.000 pages)  

ΤΕΜ 4 

14.  
ΟΚΙ Β412 
(TONER) 

ΤΕΜ 2 

15.  
OKI MICROLINE 3321 9pin 
(ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ) 

ΤΕΜ 12 ΓΝΗΣΙΟ 

16.  
OKI C833 
(TONER) 

TEM 2 Black ΓΝΗΣΙΟ 

17.  
SAMSUNG ML-2165W 
(TONER) 

ΤΕΜ 2 

18.  
SAMSUNG SL-M2026 
(TONER) 

ΤΕΜ 1 
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19.  HP LaserJet M1522NF 
(TONER) 

ΤΕΜ 1 

20.  HP LaserJet 1200 Series 
(TONER) 

ΤΕΜ 1 

21.  HP LaserJet 1300 
(TONER) 

ΤΕΜ 1 

22.  HP LaserJet 1320 
(TONER) 

ΤΕΜ 1 

23.  HP M1005 MFP 
(TONER) 

ΤΕΜ 2 

24.  SAMSUNG XPRESS M2675F ΤΕΜ 3 

25.  LEXMARK MS610dn 
(DRUM) 

TEM 1 

26.  LEXMARK MS510dn 
(DRUM) 

TEM 1 

27.  LEXMARK MS517dn 
(DRUM) 

TEM 4 

28.  
LEXMARK MS312dn 
(DRUM) 

ΤΕΜ 1 

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜ 74 

 

   Η  πληρωμή θα εκτελείται από το Γ. Ν. Γρεβενών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α 
  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

     ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΑ               

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 24% 
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