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ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

 

 

 

Τμήμα : Προμηθειών   

Ταχ. Δ/νση : Λ. Στ. Νιάρχου   

 : 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΡΟΣ:  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
www.uhi.gr 

Τηλέφωνο : 2651099856   

Fax : 2651099774   

Πληροφορίες  :  E. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κοιν. :   
 

ΘΕΜΑ :  Κατάθεση προσφοράς  με απευθείας ανάθεση με συλλογή προσφορών,    για προμήθεια  

Γραφικής Ύλης & λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού   άκρως απαραίτητων για τη 

λειτουργία   Διαχείρισης  Αναλώσιμων      του Νοσοκομείου. 
 

ΣΧΕΤ.: α. Ν.2955/2001 

 β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ                                       

 γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα 

 δ. Ν. 3580/2007 όπως   τροποποιήθηκε  και  ισχύει σήμερα με το Ν.3846/2012 

 ε. Ν. 4412/2016  

 στ. Ν. 4605/2019  άρθρα 43,44,45. 

   ζ. Το με Α/Α  1956/08-04-2020 αίτημα της   Διαχείρισης  Αναλώσιμων    του Νοσοκομείου. 
 
 

 
       Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια  με απευθείας ανάθεση με συλλογή προσφορών,  
  σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των  ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για την καθημερινή 

λειτουργία τμημάτων και κλινικών  παρακαλούμε να κατέθεσετε στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου έως 

τις  15-04-2020,   ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ   και ώρα 11:00 π.μ. σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά. 

       Σημειώνεται ότι : 

Τα toner, μελάνια, μελανοταινίες, θα είναι, είτε γνήσια της κατασκευάστριας εταιρείας  του   εκτυπωτή, είτε 

ανακατασκευασμένα  από γνήσια κασέτα του κατασκευαστή του εκτυπωτή (όχι συμβατά). 

     Για τα ανακατασκευασμένα απαιτείται έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ή του νόμιμα 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα ότι : 

1) Έχει πιστοποίηση ISO 9001:2008 ή ισοδύναμη και προσκόμιση επικυρωμένη κατά το νόμο, του 

αντιγράφου της. 

2) Τα προϊόντα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 33870 (toner) και DIN 33871 

(μελάνια) ή ισοδύναμες (πχ. STMC Standard Test Methods Committee) και προσκόμιση επικυρωμένων 

κατά το νόμο των αντιγράφων τους. 

3) Είναι φιλικά προς το περιβάλλον, σύμφωνα με την  προδιαγραφή  ISO 14001:2004 ή ισοδύναμη και 

προσκόμιση επικυρωμένη κατά το νόμο, του αντιγράφου της. 

4) Η εξωτερική συσκευασία θα πρέπει να έχει τους κωδικούς αναγνώρισης (bar code), την  περιγραφή με 

τα μοντέλα των εκτυπωτών για τους οποίους προορίζεται το toner ή το μελάνι καθώς επίσης και την 

διακριτική επωνυμία του κατασκευαστή του toner ή του μελανιού. 
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5) Όλα τα επιμέρους εξαρτήματα που είναι αντικαταστάσιμα είναι καινούργια, εφάμιλλης ποιότητας με 

τα γνήσια. 

6) Η ποιότητα και ο αριθμός εκτύπωσης των ανακατασκευασμένων, είναι τουλάχιστον όσα και του 

γνήσιου toner ή μελάνης του κατασκευαστή του εκτυπωτή. 

7) Υπάρχει εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους από την ημερομηνία αγοράς, εγγύηση 

αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων και άμεση αντικατάσταση του  αναλώσιμου, σε 

οποιαδήποτε δυσλειτουργία του εξοπλισμού. 

  1.Γίνονται δεκτές προσφορές και για επμέρους ζητούμενα είδη.  

 
       2. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες 

κρατήσεις. 

 

      3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές 

δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος 

να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο  α/α του 

παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.  

 

       4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 

75), όπως εκάστοτε ισχύει,  στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα , ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί 

προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα,  δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) 

ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου. 

  

       5. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα 

εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση. 

       6. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003. 
       
 

    ΤΜΗΜΑ          : ΟΤΟ42   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
   
  ------------------------------------------------------------------------------- 
  |  ΚΩΔΙΚΟΣ   |      ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ         |Μ/Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜ. ΜΟΝΑΔΟΣ | 
  |   ΤΥΠΟΥ    |                                 |ΦΠΑ | ΚΩΔ.ΔΗΜ. | ΠΡΟΒΛ. ΔΑΠΑΝ | 
  |-----------------------------------------------------------------------------| 
  | 02130059   | ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ EPSON AL-M200 (  |ΤΕ  |      8.00| 59.5000      | 
  |            | C13S050709)-ΓΝΗΣΙΟ-             |24.0| 41281Α   |       590.24 | 
  |-----------------------------------------------------------------------------| 
  | 02130104   | ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP Laserjet 110  |ΤΕ  |      1.00| 6.5800       | 
  |            | 0 (C4092A)                      |24.0| 41281Α   |         8.16 | 
  |-----------------------------------------------------------------------------| 
  | 02130154   | ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP Laserjet Pro  |ΤΕ  |      1.00| 6.0800       | 
  |            |  400m 401a (CF270A)             |24.0| 41281Α   |         7.54 | 
  |-----------------------------------------------------------------------------| 
  | 21001034   | IMAGING UNIT DRUM (MLT-R116) Γ  |ΤΕ  |      2.00| 8.1500       | 
  |            | ΙΑ FAX SAMSUNG Xpress M2675FN   |24.0| 41261Α   |        20.21 | 
  |-----------------------------------------------------------------------------| 
  | 21001154   | TONER XEROX 106R01277 WC 5020   |ΤΕ  |      2.00| 8.9900       | 
  |            |                                 |24.0| 41261Α   |        22.30 | 
  |-----------------------------------------------------------------------------| 
  | 21004088   | ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ CANNON IM  |ΤΕ  |      1.00| 11.7200      | 
  |            | AGE RUNNER 2520 (ΔΩΡΕΑ)         |24.0| 41261Α   |        14.53 | 
  ------------------------------------------------------------------------------- 
  Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α       ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:        662.98 
        
                            

                                            Η   ΠΡΟΙΣ/ΝΗ  ΤΗΣ  ΥΠ/ΝΣΗΣ  ΟΙΚ/ΚΟΥ 

 

 

 

                                                                                            ΚΩΤΣΟΓΛΟΥ      ΚΩΝ/ΝΑ 
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