
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

4
η
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 

 
Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο  Προμηθειών              ΔΡΑΜΑ   25.02.2021 

Πληροφορίες: Τσίρλη Άννα                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 3311 

ΤΗΛ.: 2521350222  

FAX : 2521025997 

E-mail: grafeio.promithion@dramahospital.gr 

URL: www.dramahospital.gr 

Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: 661 32 

   

 
 

ΘΕΜΑ :  

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. 

ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ,   

        ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.970,36 €  ΜΕ Φ.Π.Α.» 

 

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, έχοντας υπόψη τις Διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν, του Ν. 4412 (ΦΕΚ Α’ 

147/ 08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,  

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του για την προμήθεια Αναλώσιμων Ειδών 

Εκτυπωτικών Μηχανημάτων του Γ.Ν Δράμας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Τεχνική και 

Οικονομική τους προσφορά από Δευτέρα 01.03.2021 έως Τρίτη 09.03.2021 και ώρα 14:00 μ. μ.  

 

Διαδικασία Προμήθειας:  

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική 

άποψη, βάσει τιμής.  

 

Χρόνος ισχύος προσφορών:  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με τη συμμετοχή τους για τριακόσιες εξήντα 

(360) ημέρες. 
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Υποβολή Προσφορών: 

Οι προσφορές κατατίθενται Ταχυδρομικώς στη Διεύθυνση:  Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, ΤΕΡΜΑ 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, ΔΡΑΜΑ , Τ.Κ.: 66132, με την ένδειξη  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ» 

υπόψιν κας Τσίρλη Άννας, ΤΗΛ.: 2521350222, FAX : 2521025997. 

 

Κατάθεση προσφορών μέχρι και την Τρίτη 09.03.2021, ώρα 14:00 μ.μ. 

 

Τιμή προσφοράς:  

Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική εκτέλεση της υπηρεσίας. Να δηλώνεται και ο Φ.Π.Α. 

που υπόκειται το είδος.  

 

 

Ο Οικονομικός Φορέας θα πρέπει επίσης να καταθέσει:  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α/75), στην οποία να αναγράφονται  

τα στοιχεία του Διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει ο προσφέρων καθώς και ότι:  

1. Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και 

συμφωνεί.  

2. Φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του 

σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την 

εκτέλεση της υπό ανάθεση υπηρεσίας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή 

εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας. 

3. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι 

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

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

5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε Απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση –ματαίωση της εν λόγω διαγωνιστικής 

διαδικασίας. 

6. Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 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. 

7. Η παράδοση θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου. 

 

Χρηματοδότηση και Τρόπος πληρωμής:  

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την 

ολοκλήρωση και παράδοση της εν λόγω υπηρεσίας, και κατόπιν έκδοσης σχετικών παραστατικών και 

πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, που θα εκδοθεί στο όνομα του από 

την Αναθέτουσα Αρχή. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εκ της κείμενης ισχύουσας 

νομοθεσίας. 

Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εκ της κείμενης ισχύουσας νομοθεσίας. 
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 Για εντάλματα πληρωμής άνω των 1.500,00 € απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής 

Ενημερότητας. 

 Για εντάλματα πληρωμής άνω των 3.000,00 € απαιτείται η προσκόμιση Φορολογικής και 

Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

 

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ 

 

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενστάσεις  υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το Ν.4412/2016: 

 Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000€) ευρώ (χωρίς 

Φ.Π.Α.), σε περίπτωση Ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία 

άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά Διακήρυξης ή Πρόσκλησης 

Ενδιαφέροντος, η Ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών (Άρθρο 127, Ν.4412/2016). 
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                                                                                                                  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
 
 
                                                                                                   ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
 
                                                                                                                            CPV 30192112-9 

                                                                                                                    ΚΑΕ 1281 
 
 
 
 
  

Α/Α ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΠΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΤΕΜΑΧΙΑ) 
ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑ/ 

ΤΜΗΜΑ 

  6. HP 

 

LASER JET    

PRO M 402 DNE 

COLOUR 

6 20,00 € 24,8 € 120,00 € 24%    148,8 € 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ 

(2 για κάθε χρώμα, εκτός 

μαύρου) 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

21. KYOCERA MITA     

TK-715 
KM 4050 10 45,00 € 55,8 € 

 
   450,00 € 24%    558,00 € ΓΝΗΣΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 

ΚΛΗΤΗΡΕΣ 

26. PRIMERA DP 4102 DISK 

PUBLISHER 

COLOUR 

15 38,00 € 47,12 € 570,00 € 

 

24%     706,8 € ΓΝΗΣΙΑ 

(5 για κάθε χρώμα) 

ΑΞΟΝΙΚΟΣ 

27. PRIMERA DP 4102 DISK 

PUBLISHER 

BLACK 

8 
44,00 € 54,56 € 352,00 € 

 

24%   436,48 € ΓΝΗΣΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ 
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28. PRIMERA DP 4102 DISK 

PUBLISHER 

PRINT HEAD 

REPLACEMENT 

 

1 97,00 € 120,28 € 97,00 € 24%  120,28 € ΓΝΗΣΙΟ 

ΚΩΔ.053471 

ΑΞΟΝΙΚΟΣ 
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                                                   ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

1.   Τα προσφερόμενα είδη να είναι αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση. 

2.   Να είναι γνήσια αντιπροσωπείας-αυθεντικά προϊόντα των κατασκευαστριών εταιρειών των 

μηχανημάτων (original) ή ανακατασκευασμένα. 

Οι προμηθευτές των ανακατασκευασμένων προϊόντων οφείλουν με την Τεχνική Προσφορά να 

προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι τα προσφερόμενα αναλώσιμα 

είναι κατάλληλα προς χρήση για τους εκτυπωτές για τους οποίους προορίζονται. 

3.  Τα προσφερόμενα είδη  να μην είναι  αναγομωμένα (refilled). 

4.  Τα προσφερόμενα ανακατασκευασμένα προϊόντα δεν θα προσβάλλουν κατοχυρωμένα δικαιώματα 

του κατασκευαστή των αντίστοιχων γνησίων και η κυκλοφορία τους θα είναι νόμιμη εντός των ορίων των 

κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να προσκομισθεί με την Τεχνική Προσφορά σχετική Υπεύθυνη 

Δήλωση του προμηθευτή.  

5.  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 εφόσον τους ζητηθούν. 

6.   Κάθε αναλώσιμο θα είναι συσκευασμένο αεροστεγώς (προσυσκευασία). Κάθε προσυσκευασμένο 

αναλώσιμο θα τοποθετείται εντός χάρτινης σκληρής συσκευασίας (εξωτερική συσκευασία).  

7.   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 για τους οποίους προορίζονται. 

      γ)  Η ημερομηνία λήξης ή εναλλακτικά η ημερομηνία παραγωγής. 

      δ)  Ο τύπος του προσφερόμενου αναλωσίμου. 

8.  Οι κατασκευαστές των προσφερόμενων ειδών θα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό Διαχείρισης 

Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 ή ισοδύναμο. Το αναφερόμενο πιστοποιητικό να προσκομισθεί 

με την Τεχνική Προσφορά. 

9.  Οι κατασκευαστές των προσφερόμενων ειδών θα διαθέτουν Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EMAS ή ISO 14001 ή ισοδύναμο. Το αναφερόμενο 

πιστοποιητικό να προσκομισθεί με την Τεχνική Προσφορά. 

 

 

 

                                                 ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

1.   Τα ανακατασκευασμένα τόνερ θα πρέπει να περιέχουν χημικό γραφίτη. Εάν ο εκτυπωτής είναι 

ασύμβατος με τη χρήση χημικού γραφίτη, τότε ο χρησιμοποιούμενος γραφίτης θα πρέπει να είναι 

φιλικός προς το περιβάλλον. Να προσκομισθεί με την Τεχνική Προσφορά:  α) σχετική Υπεύθυνη 

Δήλωση του προμηθευτή όπου θα δηλώνεται το είδος του γραφίτη και, σε περίπτωση μη 

χημικού γραφίτη, θα δηλώνεται ότι είναι φιλικός προς το περιβάλλον και β) παραπομπή σε 

σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. τεχνικό φυλλάδιο, παραστατικά αγοράς, ιστοσελίδα κ.λ.π.). 

2.   Για όλα τα προσφερόμενα αναλώσιμα θα δηλώνεται ο αριθμός των εκτιμώμενων σελίδων 

εκτύπωσης σύμφωνα με τις μεθόδους ISO / IEC 19752: 2017 και ISO / IEC 19798: 2017 για μονόχρωμο 

και έγχρωμο τόνερ αντίστοιχα και σύμφωνα με τη μέθοδο ISO / IEC 24711: 2015 για μελάνι (inject). 
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3.   Για όλα τα προσφερόμενα αναλώσιμα να δηλώνεται ότι ο αριθμός των εκτιμώμενων σελίδων 

εκτύπωσης δεν είναι μικρότερος του αντίστοιχου γνήσιου (original) προϊόντος. 

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

ημερομηνία παραλαβής. Εναλλακτικά, θα πρέπει να έχουν ημερομηνία παραγωγής ή ανακατασκευής το 

πολύ δύο μήνες πριν την ημερομηνία παράδοσης. 

 

 

                                                                    ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1.  Να παρέχεται Εγγύηση Καλής Λειτουργίας των μελανιών, τουλάχιστον 2 ετών από την ημερομηνία 

ανάθεσης της προμήθειας. 

2.  Να παρέχεται Εγγύηση άμεσης αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων. 

3.  Σε περίπτωση που διαπιστωθούν από την υπηρεσία ελαττώματα (π.χ. ανομοιόμορφη κατανομή, μη 

αναγνώρισή τους από το μηχάνημα) τα οποία θα  έχουν ως αποτέλεσμα την αλλοίωση της ποιότητας 

εκτύπωσης (περιοδική ή μη), ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά είδη που 

εντοπίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν μερικώς, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών.  

4.  Σε περίπτωση που προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε μηχάνημα του φορέα,  εξαιτίας της χρήσης 

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 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 5 εργάσιμες ημέρες.  

5.  Ο προμηθευτής, ανεξάρτητα αν είναι αντιπρόσωπος ή όχι της κατασκευάστριας εταιρείας, 

υποχρεούται να δηλώσει ότι αναλαμβάνει τη ευθύνη να βρει και να υποδείξει άλλη εταιρεία που θα 

αναλαμβάνει αντ’αυτού τις υποχρεώσεις του, σε περίπτωση που πάψει να υφίσταται ως εταιρεία. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 
                                                                                               κ. ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ
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