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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 12Ο/21-03-2022 με Θέμα 10o 

(ΑΔΑ: 6ΦΑΖ4690ΒΓ-ΩΧΤ) Πρακτικό Απόσπασμα Απόφασης του Δ/κου Συμβουλίου του 

Γ.Ν.Καβάλας  προκειμένου να προβεί στην προμήθεια  μελανιών, τόνερ και τυμπάνων του 

Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, προϋπολογιστικής δαπάνης 29.882,60 € χωρίς  Φ.Π.Α. 24%,  

με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής  

CPV 30192320-0, για χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από τις ανάγκες του 

Νοσοκομείου και μέχρι την απορρόφησή τους,  με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 31 και 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 του Ν.4782/2021, «Καλεί τους ενδιαφερόμενους  για την 

υποβολή  κλειστών  οικονομικών  προσφορών για την προμήθεια μελανιών, τόνερ και 

τυμπάνων του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας έως στις 27-06-2022 ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 14:00μμ». Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 

εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία. 

Το άνοιγμα αυτών θα πραγματοποιηθεί την 28/06/2022,  ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. 
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η προμήθεια «Μελανιών, τόνερ και τυμπάνων» CPV 

30192300-4, για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας.  

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 30192320-0 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πρόσκλησης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

της παρούσας.  

Οι προσφορές υποβάλλονται ανά είδος τόσο στην τεχνική προσφορά στην οποία θα 

αναλύεται ξεχωριστά η τεχνική περιγραφή για το κάθε είδος όσο και στην οικονομική 

προσφορά στην οποία θα αναλύεται ξεχωριστά η τιμή για κάθε είδος.  

 

Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον 

συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 

1. Όλα τα προσφερόμενα είδη να είναι καινούρια ή ανακατασκευασμένα σε άριστη 

κατάσταση. 

2. Όλα τα ζητούμενα αναλώσιμα εκτυπωτών δηλαδή μελάνια , τόνερ και τύμπανα 

παραδίδονται συσκευασμένα με αναγραφόμενες ημερομηνίες κατασκευής ή λήξης με 

διάρκεια ζωής τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά από την ημερομηνία παράδοσή τους. 

3. Σε περίπτωση που προσφερθούν αναλώσιμα διαφορετικού κατασκευαστή από αυτόν 

του εκτυπωτή για τον οποίο προορίζονται, δηλαδή συμβατά, ανακατασκευασμένα, 

τότε απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, έγγραφη βεβαίωση του προσφέροντος ότι: 

• Ο προσφέρων να καταθέσει έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι το 

εργοστάσιο παραγωγής έχει πιστοποιητικό ISO9001, EMAS, ή ισοδύναμη ή 

ανώτερη σε ισχύ τουλάχιστον για την μονάδα παραγωγής. 

• Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό και την ανακατασκευή 

των αναλώσιμων είναι φιλικά προς το περιβάλλον 

• Στα προϊόντα αυτά να έχει γίνει έλεγχος ποιότητας STMC ή να έχουν 

κατασκευαστεί-ανακατασκευαστεί σύμφωνα με προδιαγραφές DIN ή άλλου 

ισοδύναμου. Δεν θα είναι προϊόντα απλής αναγόμωσης. Αυτά θα 

βεβαιώνονται εγγράφως. 
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• Όλα τα επιμέρους εξαρτήματα των αναλώσιμων που είναι αντικαταστάσιμα 

είναι  καινούρια, εφάμιλλης ποιότητας με τα original (π.χ. drum, blade, roller 

κλπ.) 

• Τα υλικά στα αναλώσιμα εκτυπωτών να είναι αρίστης ποιότητας και έχουν 

υποστεί συντήρηση του πλαστικού καλύμματος με αντικατάσταση των 

φθαρμένων και ελαττωματικών μερών, καθώς και καθαρισμό - αντικατάσταση 

κεφαλών / τυμπάνων εκτύπωσης και αποδίδουν το ίδιο καλά όπως τα αρχικά 

(original) προϊόντα που παρέχονται από τον κατασκευαστή. 

• Εφόσον κάποιο από τα συμβατά, ανακατασκευασμένα προϊόντα αποδειχθεί 

ελαττωματικό, θα αντικατασταθεί άμεσα με νέο αρίστης ποιότητας και εάν 

αποδειχθούν ελαττωματικά περισσότερα από πέντε (5) προϊόντα, θα 

αντικατασταθεί όλη η ποσότητα του συγκεκριμένου είδους με νέα προϊόντα. 

• Εφόσον προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε εκτυπωτή του Γενικού Νοσοκομείου 

Καβάλας  από τη χρήση των ανακατασκευασμένων προϊόντων (γεγονός που θα 

πιστοποιηθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία ή από εξειδικευμένο φορέα 

συντήρησης εκτυπωτών), θα αναλάβει είτε την αποκατάσταση της βλάβης του 

εκτυπωτή είτε την αποζημίωση της χρέωσης του επισκευαστή. 

• Να πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές του εκτυπωτή και να έχει όλες τις 

λειτουργίες ενός αυθεντικού (π.χ. στάθμη εναπομείναντος μελανιού – τόνερ κ.α.). 

• Η ποιότητα εκτύπωσης καθώς και ο αριθμός εκτυπώσεων του 

ανακατασκευασμένου συμφωνούν με τις προδιαγραφές του αρχικού 

κατασκευαστή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αριθμός εκτυπώσεων μικρότερος 

κατά 15% σε σχέση με τις προδιαγραφές, θα αντικατασταθεί όλη η υπό 

προμήθεια ποσότητα του προσφερόμενου είδους. 

• Η εξωτερική συσκευασία να φέρει περιγραφή του προϊόντος καθώς και λίστα 

εκτυπωτών που είναι συμβατά.  

• Οι εσωτερικές συσκευασίες να είναι αεροστεγείς. 

• Σε περίπτωση που καταργηθεί η χρήση ενός ή περισσοτέρων εκτυπωτών τα 

μελάνια ή τόνερ που χρησιμοποιεί θα αντικαθίστανται από αντίστοιχα άλλων σε 

χρήση εκτυπωτών. 

6. Εφόσον ζητηθεί να κατατεθούν δείγματα αναλώσιμων (μελάνια, τόνερ ή τύμπανα), 

προκειμένου να ελεγχθούν από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, 

τότε ο διαγωνιζόμενος οφείλει εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίηση να 

τα προσκομίσει. 



7. Η Επιτροπή δύναται να προτείνει την αύξηση της ποσότητας κάποιων ειδών μέχρι 

κάλυψης του προϋπολογισμού. 

8. Η ημερομηνία παράδοσης να είναι εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

9. Η Παράδοση των υλικών θα γίνει τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. 

10. Οι παραπάνω δηλώσεις θα συμπεριληφθούν ως όροι της σύμβασης που θα υπογραφεί. 

1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27-06-2022 ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 14:00μμ  

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Προμηθειών του 

Γ.Ν.Καβάλας.  

Ο φάκελος θα φέρει στην εξωτερική του πλευρά τις εξής ενδείξεις: 

1. Την λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.  

2. Τον αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.  

3. Τον τίτλο της παρούσας πρόσκλησης.  

4. Τον πλήρη τίτλο της Υπηρεσίας (Τμήμα Προμηθειών του Γ.Ν.Καβάλας  υπόψη 

Β.Αμαράντου) 

5. Την ημερομηνία-προθεσμία υποβολής των προσφορών.  

6. Τα πλήρη στοιχεία του υποβολέα.  

7. Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στο Τμήμα Προμηθειών του Γ.Ν.Καβάλας  με οποιονδήποτε 

τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή 

τη γραμματεία» 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο ενιαίο 

φάκελο, τον Φάκελο Προσφοράς (κυρίως φάκελος)  

Στον Φάκελο  Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ και ο τίτλος του Διαγωνισμού. 

- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί τον 

διαγωνισμό. 

- Ο αριθμός πρωτοκόλλου της  πρόσκλησης. 

-Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών   

του διαγωνισμού. 

-Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα) 
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-Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών   

του διαγωνισμού. 

-Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα) 

Ο Φάκελος  Προσφοράς περιλαμβάνει δύο (2) επιμέρους ανεξάρτητους σφραγισμένους 

φακέλους  και ειδικότερα τους  εξής: 

α)Τον Φάκελο Δικαιολογητικών -  Τεχνικής Προσφοράς σε δύο (2)  έντυπα (1 πρωτότυπο – 

1 αντίγραφο)  

β)Τον φάκελο της Οικονομικής  Προσφοράς σε δύο (2) έντυπα (1 πρωτότυπο – 1 

αντίγραφο). 

4.1. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα πρόσκληση, περιγράφοντας ακριβώς 

πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 

προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 

αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Οι προμηθευτές θα πρέπει να συμπληρώσουν τον Πίνακα του Παραρτήματος ανάλογα για το 

σύνολο ή μέρος των ειδών για τα οποία συμμετέχουν στον διαγωνισμό. 

Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρώσουν είναι τα εξής: 

1. Kωδικός είδους προμηθευτή 

2. Περιγραφή προμηθευτή 

3. Κωδικός Κατασκευαστή 

4.REF Number 

5.Κατασκευαστικός Οίκος 

6.Αριθμός δυνατότητας εκτυπώσιμων σελίδων 

7.Προσφερόμενη τιμή/τεμ με και χωρίς ΦΠΑ καθώς και την τιμή για την συνολική ποσότητα 

του είδους. 

Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματος μας, παρακαλούμε για 

έγγραφη ενημέρωση από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι διαθέσιμα από την εταιρεία σας.  

4.1.1.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Σας ενημερώνουμε ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω 

δικαιολογητικά:  
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  Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά: 1) τους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 2) το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.). 

   Φορολογική Ενημερότητα. 

   Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

   Απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι οι οικονομικοί φορείς 

συμμορφώνονται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

(Πιστοποιητικό ISO). Οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικά, που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα Ινστιτούτα Ελέγχου Ποιότητας ή Υπηρεσίες Αναγνωρισμένων 

Ικανοτήτων με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις Τεχνικές Προδιαγραφές ή σε Πρότυπα. (CE 

Mark του προσφερόμενου προϊόντος). 

   Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα 

αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης και θα δηλώνεται ότι ο 

οικονομικός φορέας:  

 Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν 

να αποκλειστούν από τη 5 συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του 

Δημοσίου.  

 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.  

 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

πρόσκλησης, των οποίων ο οικονομικός φορέας έλαβε πλήρη και 

ανεπιφύλακτη γνώση.  

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφασης της αναθέτουσας αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση της 

παρούσας πρόσκλησης.  

 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική 

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά 
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μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν 

οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του 

ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 

μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που 

προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη 

περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 

θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο 

Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού και απαιτείται να προσκομίζουν 

βεβαίωση εγγραφής η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί 30 ημέρες πριν την υποβολή 

εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

4.2. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 

ανάθεσης.  

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση 

υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της πρόσκλησης.  

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 

και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 

που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016. 

Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει 

της τιμής. Οι προσφορές δύναται να υποβάλλονται για όλο ή για μέρος των ειδών αλλά επι 

της συνολικής ποσότητας τους. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν στον πίνακα 

του παραρτήματος τη στήλη με τη προσφερόμενη τιμή και να καταθέσουν τον πίνακα. Το 

άθροισμα των τιμών δεν μπορεί να είναι ανώτερο από την αντίστοιχη προϋπολογισθείσα 

δαπάνη. Η εταιρεία με το χαμηλότερο άθροισμα τιμής θα αναδειχθεί μειοδότης.  
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ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

οικονομικούς φορείς για διάστημα των180 ημερών από την επομένη της διενέργειας της 

διαδικασίας ανάθεσης. 

5. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε ενιαίο στάδιο από την 

επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης των προσφορών. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος 

προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, ο φάκελος της τεχνικής 

προσφοράς και ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς, μονογράφονται από την επιτροπή 

όλα τα δικαιολογητικά, η τεχνική προσφορά και η οικονομική προσφορά ανά φύλλο. Το 

αρμόδιο όργανο προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών και στην αξιολόγηση της 

τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης Εν συνεχεία, η 

επιτροπή ελέγχει τις οικονομικές προσφορές, συντάσσει πίνακα τιμών και σειράς κατάταξης 

των προσφορών και γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. Για την αξιολόγηση των 

ανωτέρω, η επιτροπή συντάσσει πρακτικό το οποίο θα επικυρωθεί με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. 

6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 

στην παρούσα πρόσκληση,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν 

έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της,  

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 

σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,  

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές,  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,  

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα 

της παρούσης πρόσκλησης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης. 
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Διευκρινήσεις: 

-Εγγυητική συμμετοχής και Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης δεν απαιτούνται. 

-Διάρκεια σύμβασης: μέχρι  εξαντλήσεως της προϋπολογιστικής δαπάνης. 

-Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι διατάξεις του 

δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

Ολόκληρο το κείμενο της παρούσης είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και 

συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Καβάλας στη διεύθυνση www.kavalahospital.gr και 

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

 

 

Ο     ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ 

http://www.kavalahospital.gr/
espa1
Stamp
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΟΣΟΚΟΜΕΙ

ΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

      
ΤΕΜΑ

ΧΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 

REF 
NUMBER 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ
ΚΟΣ ΟΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΩΝ 

ΣΕΛΙΔΩΝ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟ
ΜΕΝΗ 

TIMH/ΤΕΜ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 

ΠΡΟΣΦ
ΕΡΟΜΕ

ΝΗ 
ΤΙΜΗ/Τ
ΕΜ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛ
Ο ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛ
Ο ΜΕ 
ΦΠΑ 

16837 
ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ CE285A 85A ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ HP LASERJET P1102, P1102W 

400 
 

                      

16851 
ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK MS 
417/517/617-51B1H00 8.500ΣΕΛ 

20 
 

                      

16852 
ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG MLT-D203L ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG M4070FR 

20 
 

                      

16859 
ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP CE278A 78A ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ HP LASERJET 
P1560/1600/1606DN 

20 
 

                      

33725 
ΤΥΜΠΑΝΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG MTL-R204 
PRO EXPRESS M3825 DN 

50 
 

                      

33735 
ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG MLT-D111S ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG M-2026/M-2020/M-
2070 

30 
 

                      

33743 
ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP CB436A ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 
HP M1120 MFP 

5 
 

                      

33745 
ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP Q7553A 53A ΓΙΑ 
ΚΕΤΥΠΩΤΗ HP LASERJET P 2014/2015 D 

10 
 

                      

33755 
ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP CB435A 435A ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP P1005/1006 

10 
 

                      

33757 
ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG MLT-D204L 
PRO EXPRESS M3825 DN 

100 
 

                      

33960 
ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ CANON FX10 ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ CANON MF4380DN 

15 
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37631 
ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG MLT-D101SΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG ML-2160/SCX-3400F 

30 
 

                      

37633 
ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP CC364A 64A ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ HP LASERJET P4014/4015/4515 

25 
 

                      

44231 
ΤΥΜΠΑΝΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG MTL-R116 
ΓΙΑ Μ2625/2675/2825/2875 

100 
 

                      

44291 
ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG MLT-D116L 
M2625/2675/2825/2875 

200 
 

                      

44237 
ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ Q5949A ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 
HP LASERJET 1320/1160/3320 

20 
 

                      

44298 
ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP CF 230X-30X ΓΙΑ 
ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ HP 203DN 3.500 ΣΕΛ 

70 
 

                      

46610 ΤΥΜΠΑΝΟ ΓΙΑ HP LASER 203 DN 25 
 

                      

44247 
ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK MS 
310/410/510/610-50F2H00 

80 
 

                      

44257 
ΤΥΜΠΑΝΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗ LEXMARK MS 410 DN 
(DRUM) ΤΥΠΟΣ 500ΖΑ 

30 
 

                      

48815 
TONER HP LASERJET PRO M 15A CF 244A 
(1.000 ΣΕΛ) 

350 
 

                      

49760 
ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASER JET 107A 
ΤΟΝΕΡ W1106A XL, 106Α XL ΜΕ CHIP 

300 
 

                      

49759 
ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP LASERJET 
ENTERPRIZE M611 DN-W 1470X 

5 
 

                      

46791 
ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP CF410X BLACK ΓΙΑ HP 
M452DN 6500 ΣΕΛ 

10 
 

                      

46792 
ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP CF411X CYAN ΓΙΑ HP 
M452DN 5000ΣΕΛ 

5 
 

                      



12 

 

46793 
ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP CF412X YELLOW ΓΙΑ 
HP M452DN 5000ΣΕΛ 

5 
 

                      

46794 
ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP CF413X MAGNETA ΓΙΑ 
HP M452DN 5000ΣΕΛ 

5 
 

                      

49280 TONER LEXMARK C2425 BLACK 10 
 

                      

49281 TONER LEXMARK C2425 CYAN 10 
 

                      

49282 TONER LEXMARK C2425 MAGNETA 10 
 

                      

49283 TONER LEXMARK C2425 YELLOW 10 
 

                      

52405 ΤΥΜΠΑΝΟ PLANTUM DL-410 30 
 

                      

52283 TONER ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ PANTUM M6800FDW 70 
 

                      

  
2080 

            

 


