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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Λευκάδα:07/09/2018  
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ                                  Αριθ. Πρωτ.:7046 
 ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
∆ιοίκηση 6ης Υγειονοµικής  
Περιφέρειας  
Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων- 
Ηπείρου & ∆υτικής Ελλάδας 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ                               ΠΡΟΣ: ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ    
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                                                       ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ              
Ταχ. ∆/νση: Αρ. Βαλαωρίτου 24 
Πληροφορίες:Πολίτη Αικ. 
Τηλέφωνο: 26453 60306 
FAX: 26450-25377 
Email:kpoliti@ghol.gr 
 
 
 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ» 

 

Ο  ∆ιοικητής  του Γενικού Νοσοκοµείου Λευκάδας  λαµβάνοντας υπόψη την αριθ. 

10η/30-08-2018 συνεδρίαση θέµα 9ο  ,τα αιτήµατα και τις ανάγκες του ΓΝ Λευκάδας 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ: 

τη συλλογή προσφορών µε ισχύ εκατόν είκοσι (120) ηµερών µε κριτήριο την χαµηλότερη 

τιµή, για την προµήθεια (όπως στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται): 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ     
ΕΙ∆ΟΥΣ ΕΙ∆ΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΓΡ0080 
ΜΕΛΑΝΙ EPSON 
T6643(6.500σελ.) 5 τµχ 

ΓΡ0081 
ΜΕΛΑΝΙ EPSON 
Τ6644 100ml 6 τµχ 

ΓΡ0082 
ΜΕΛΑΝΙ EPSON 
Τ6641 100ml 10 τµχ 

ΓΡ0083 
ΜΕΛΑΝΙ EPSON 
Τ6642 100ml 5 τµχ 

ΓΡ0072 

ΤΟΝΕΡ LEXMARK 
MS310DN/MS312dn 
(5.000σελ.) 25 τµχ 

ΓΡ0036 
ΜΕΛΑΝΙ ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠ. 
LEXMARK 15τµχ 
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  Η  πιθανή δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2282€ συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ και 
θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1261αν. 
 
1. Μελάνια εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

          α) Γίνονται δεκτά συµβατά ανακατασκευασµένα και όχι αναγοµωµένα 

           µελάνια .Για τα ανακατασκευασµένα µελάνια οι προσφέροντες θα πρέπει 

• να δηλώνουν ότι προσφέρουν τουλάχιστον διετή εγγύηση διάρκειας των 

αναλωσίµων, εγγύηση καλής λειτουργίας των προïόντων  

• να προσκοµίσουν πιστοποιήσεις ISO 

   Επίσης να δηλώνουν ρητώς ότι εφόσον κάποιο από τα ανακατασκευασµένα 

προïόντα αποδειχθεί ελαττωµατικό, θα το αντικαταστήσουν άµεσα µε νέο αρίστης 

ποιότητας και εάν αποδειχθούν περισσότερα από τρία προïόντα, θα 

αντικαταστήσουν όλη την ποσότητα του συγκεκριµένου είδους µε νέα προïόντα. 

Τέλος να δηλώνουν ότι εφόσον προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε εκτυπωτή του 

Γενικού Νοσοκοµείου Λευκάδας από την χρήση των ανακατασκευασµένων 

προïόντων (γεγονός που θα πιστοποιηθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία ή από 

επιχείρηση  συντήρησης εκτυπωτών) θα αναλάβουν είτε την αποκατάσταση της 

βλάβης του εκτυπωτή είτε την αποζηµίωση της χρέωσης του επισκευαστή. 

β) Για τα µελάνια τόνερ στα οποία δεν αναγράφεται στην περιγραφή τους η λέξη 

ανακατασκευασµένα,  τα προïόντα που θα προσφερθούν θα πρέπει να είναι γνήσια 

(ORIGINAL). 

5. Τα ανακατασκευασµένα και γνήσια (ORIGINAL) µελάνια να αναγράφουν πέραν 

των τεχνικών τους χαρακτηριστικών τον αριθµό αντιγράφων που εκτυπώνει κάθε 

τεµάχιο (ΟΡΟΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ). 

Παρακαλούµε όπως αποστείλετε κλειστές σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια 

των ανωτέρω από τις 07/09/2018 έως και τις 13/09/2018 στις 14:30µ.µ. στη γραµµατεία 

του Νοσοκοµείου. Οι προσφορές θα ανοιχτούν στις 14/09/2018 και ώρα 12:00π.µ. στο 

γραφείο προµηθειών του Νοσοκοµείου. 

Ό ρ ο ι   σ υ µ µ ε τ ο χ ή ς   

1. Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραµµένες χωρίς σβησίµατα, προσθήκες, 

διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι 

E260d/dn(3.500σελ.) 

 
ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK  MS/MX 
317,417,517,617 (2500 σελίδες) 25 τµχ 

 

 
 
ΤΟΝΕΡ KYOCERA ECOSYS M4125idn 5 τµχ 
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καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Θα φέρουν τον τίτλο της 

εταιρείας ή του ιδιώτη και θα απευθύνονται προς την υπηρεσία που διενεργεί την 

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος. Επιπλέον θα φέρουν σαν τίτλο την προµήθεια που αφορά και 

τον τίτλο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται και στο 

εξωτερικό του φακέλου που τις περιέχει. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε σφραγισµένο 

φάκελο, στον οποίο θα περιέχονται δύο υποφάκελοι, που ο ένας θα περιέχει την ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ και ο άλλος την  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

2. Οι προσφέροντες είναι υποχρεωµένοι να εναρµονίζονται στο υπόδειγµα της οικονοµικής 

προσφοράς, σε αντίθετη περίπτωση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3. Οι τιµές για τα προσφερόµενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου 

Τιµών που τηρείται από την Επιτροπή Προµηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) 

και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. 

4. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκοµείο (Ο προσφέρων  υποχρεούται µε την προσφορά του 

να δηλώσει το ποσοστό ΦΠΑ επί της % στο  οποίο υπάγεται το είδος).   

5. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε συµµετέχοντες 

υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 

6. Οι προσφορές θα ισχύουν τουλάχιστον για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την 

εποµένη της διεξαγωγής του διαγωνισµού. 

7. Τα προσφερόµενα υλικά θα πρέπει να είναι ετοιµοπαράδοτα.  

8. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει σε διάστηµα ενενήντα (60) ηµερών µετά την 

παράδοση και την οριστική παραλαβή µε χρηµατικό ένταλµα και µε βάση τα νόµιµα 

δικαιολογητικά και για το σύνολο της αξίας, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας. 

9. Οι προσφέροντες υποχρεωτικά θα αναγράφουν στην προσφορά τους ότι έλαβαν γνώση 

των όρων της Πρόσκλησης αυτής και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και µε την υποβολή 

της προσφοράς. 

10. Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή υπόκειται στις εκάστοτε νόµιµες κρατήσεις. 

11. Η αποσφράγιση των προσφορών (Τεχνική και Οικονοµική) θα γίνει ενιαία, στον ίδιο 

χώρο και χρόνο.  

Η ανωτέρω Πρόσκληση θα αναρτηθεί στo  diavgeia.gov.gr και στην ιστοσελίδα του 

Νοσοκοµείου µας(www.lefkada-hospital.gr). 

                                                                                                                     Ο                                                                               

                                                                                                           ∆ΙΟΙΚ/ΤΗΣ ΤΟΥ  ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ  

                                                                                                                ΜΙΧΑΣ Σ.ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑΣ           
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