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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                             ΚΤΠΑΡΙΙΑ 05/08/2022       
6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ                                       
ΗΠΔΙΡΟΤ  ΚΑΙ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ                                    
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΜΔΗΝΙΑ            
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΚΤΠΑΡΙΙΑ 
 
              
Σκήκα: Οηθνλνκηθό            
Γξαθείν: Πξνκεζεηώλ        
Πιεξνθνξίεο: Γ. Πόηαξε, Γ. Καιθαβνύξα 
Γ/λζε: Αι. Καιαληδάθνπ  13 
Κππαξηζζία,  Σ.Κ.  24 500 
Σει. 27613-60170 
E-MAIL: promitheies@noskypar.gr 

 

 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
ΑΡ. 37/2022 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΔΛΑΝΟΣΑΙΝΙΔ  3.180,22€ ΠΛΔΟΝ 
ΦΠΑ 24% CPV:30192300-4, ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 
ΜΔΗΝΙΑ (Ν.Μ.ΚΤΠΑΡΙΙΑ), ΜΔ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΗ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ  

 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 
Γεληθφ Ννζνθνκείν Μεζζελίαο (Ννζ/θε Μνλάδα 
Κππαξηζζίαο) 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 
Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα απεπζείαο 
αλάζεζε  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 
Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε κφλν βάζε 
ηηκήο αλά είδνο 

ΥΡΟΝΟ ΑΠΟΣΟΛΗ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ηκεξνκελία 08/12/2022 – Ηκέξα : Πέκπηε 

Ώξα: 14:00 κ.κ.  

ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ  
Ηκεξνκελία 09/12/2022 – Ηκέξα : Παξαζθεπή  

Ώξα: 10:00 π.κ. 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
 Γ.Ν. Μεζζελίαο (Ννζειεπηηθή Μνλάδα Κππαξηζζίαο,    
Αιέμαλδξνπ Καιαληδάθνπ 13 ΣΚ 24500, Κππαξηζζία ) 

Κσδηθφο Αξηζκνχ Δμφδνπ (ΚΑΔ)  1731 

ΚΩΓΙΚΟ CPV 30192300-4 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 3.180,22 € (πιένλ ΦΠΑ 24%) ή 3.943,47 € κε ην Φ.Π.Α.  
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Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ ΣΜΥ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Έλα (1) έηνο 

ΣΡΟΠΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ 
Αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ζην 
πξφγξακκα ΓΙΑΤΓΔΙΑ θαη ΚΗΜΓΗ 

 

Έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο : 

1. Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (Φ.Δ.Κ. 147 Α΄/2016), 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 2. Σνπ Ν. 3580/2007(Φ.Δ.Κ. 134/Α/2007). 

2. Σνπ Ν. 3580/2007 (Φ.Δ.Κ. 134/Α/2007)  
3. Σνπ Ν. 4025/1-03-2012. 
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 113/2010 ΄΄ Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο ΄΄ 

(Φ.Δ.Κ. 194   Α΄2010) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  
5. Σνπ Π.Γ. 80/16 (Φ.Δ.Κ. 145 Α/5-8-16) πεξί ΄΄Αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο 

Γηαηάθηεο΄΄  
6. Σνπ Ν.4250/2014 (Φ.Δ.Κ. Α΄74/26-03-2014), άξζξν 1 (πεξί θαηάξγεζε ηεο 

ππνρξέσζεο επηθπξψζεσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ.  
7. Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 

ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 143 
Α΄/2014), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

8. Σνπ Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 
θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην 
δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 112 Α΄/2010), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

9. Σνπ Ν. 3329/4-4-2005 (ΦΔΚ 81/05, άξζξν 7, παξ.8 ππνπ.. 17). 
10. Σνπ Ν. 4472/2017 (Α’ 74) , άξζξν 27 ζρεηηθά κε έθδνζε απφθαζεο έγθξηζεο 

ζθνπηκφηεηαο γηα θάζε είδνπο πξνκήζεηαο , παξνρήο ππεξεζηψλ θιπ.  
11. Σνλ νξγαληζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ β.δ. 31/1-20/2/56 (ΦΔΚ 56Α΄) θαζψο 

ηξνπνπνηήζεθε- ζπκπιεξψζεθε κεηαγελέζηεξα θαη αλακνξθψζεθε κε ηελ αξ. 
Τ4α/νηθ.121798/12 (ΦΔΚ 3477/31-12-2012 Β΄) απφθαζε Οηθνλνκηθψλ, 
Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Τγείαο. 

12. Σελ κε αξ. Τ4α/νηθ. 123890/2012 (ΦΔΚ 3499/31.12.2012 Σεχρνο Γεχηεξν) 
Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ –Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 
Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο-Τγείαο, ζρεηηθά κε ηνλ Δλνπνηεκέλν Οξγαληζκφ ηνπ 
Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ – Κ.Τ. Κππαξηζζίαο 

13. Σελ ππ΄αξίζκ. 20573/22.10.2020 Πξάμε Γηνηθήηξηαο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ 
Μεζζελίαο κε ηελ νπνία εθρσξεί πέξαλ ησλ αξκνδηνηήησλ, πνπ πξνβιέπνληαη 
γηα ηνλ Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ζηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 3329/2005 θαη 
άιιεο αξκνδηφηεηεο 

 
Σηο Απνθάζεηο:  
 

1) Σελ ππ’ αξηζκ. 17/31-07-2020 (Θ: 41) Απφθαζε Γ.. ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ 
Μεζζελίαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ.  

2) Σελ ππ’αξηζκ. 19/30-05-2022 (Θ: 6) Απφθαζε Γ.. ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ 
Μεζζελίαο ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο πηλάθσλ πξνγξακκαηηζκνχ 
πξνκεζεηψλ-ππεξεζηψλ θάησ ησλ 30.000 € ηνπ έηνπο 2022-2023 ηεο Ν.Μ. 
Κππαξηζζίαο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο. 
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3) Σελ ππ’ αξηζκ. 43/31-01-2022 Πξάμε Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ηνπ Γ. Ν. Μεζζελίαο 
ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε ηξηκεινχο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηεο παξνχζαο 
πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξνκήζεηα ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΒΔΛΟΝΩΝ . 

4) Σελ κε αξ. πξ. 1181/30-11-2022 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο πνπ 
θαηαρσξήζεθε ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ ηεο Τπεξεζίαο καο κε α/α  1225/30-11-2022  
θαη αλαξηήζεθε ζηε Γηαχγεηα κε ΑΓΑ: Χ8ΦΓ46904Τ-39Η .                          

 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 

Γηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ΜΔΛΑΝΟΣΑΙΝΙΧΝ, 
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 3.180,22€ πιένλ ηνπ ΦΠΑ ή 3.943,47 € κε ην 
Φ.Π.Α., γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο, 

βάζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι) πνπ επηζπλάπηνληαη θαη 
ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, σο θάησζη : 

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΤΠΑΡΙΙΑ ΚΑΕ 1281    CPV: 30192300-4  

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΤ 
(ΕΚΣΤΠΩΣΕ) 

ΚΩΔΙΚΟ ΣΤΠΟ Μ/Μ ΠΟΟΣHTA 
ΚΩΔΙΚΟ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ 
ΣΙΜΗ Μ/Μ ΤΝΟΛΟ 

1 
LEXMARK 

MB2236ADW 
 B222X00 LASER ΤΜΧ 12 

ΔΕΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ  

122,58 1.470,96 

2 
SAMSUNG 

M2020 
 ST-MLT-

D111S 
LASER ΤΜΧ 10 

ΔΕΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ  

41,28 412,80 

3 
LEXMARK MS 

317/417 

LEXMARK  
MS 

317/417 
LASER ΤΜΧ 10 

ΔΕΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ  

60,48 604,80 

4 HP 4535 
 652 

BLACK 
LASER ΤΜΧ 4 

ΔΕΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ  

12,10 48,40 

5 HP 4535 
 652 TRI 
COLOR 

LASER ΤΜΧ 4 
ΔΕΝ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ  
10,44 41,76 

6 
HP LASER 

107A 
 W1106A LASER ΤΜΧ 4 

ΔΕΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ  

36,78 147,12 

7 
SAMSUNG 
M2625ND 

 MLT-
D116S 

LASER ΤΜΧ 5 
ΔΕΝ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ  
35,70 178,50 

8 
SAMSUNG 

MLT-
K3300NR 

 MLT-
D704C 

LASER ΤΜΧ 6 
ΔΕΝ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ  
45,98 275,88 

     
55 

 
ΤΝΟΛΟ 3.180,22 

       
ΦΠΑ 24% 763,25 
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ΤΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

3.943,47 

 

 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 
 
Αλαζέηνπζα Αξρή: Γεληθφ Ννζνθνκείν Μεζζελίαο (Ννζειεπηηθή Μνλάδα 
Κππαξηζζίαο), Γηεχζπλζε Αιέμαλδξνπ Καιαληδάθνπ 13 Κππαξηζζία ΣΚ 24500, 
Σειέθσλν: 2761360170  

 e-mail: promithies@noskypar.gr & kalkavoura@noskypar.gr 

Πιεξνθνξίεο: Γεσξγία  Πφηαξε, Γεσξγία Καιθαβνχξα 
 

2. ΣΡΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ  

ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΗΜΔΡΟΜΙΝΙΑ 

ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΗ 

ΓΙΑΓΧΝΙΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

Πξσηφθνιιν Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ Μεζζελίαο 

(Ννζειεπηηθή Μνλάδα 

Κππαξηζζίαο) 

       08/12/2022 

ΧΡΑ 14:00κ.κ. 

Γεληθφ Ννζνθνκείν Μεζζελίαο 

(Ννζειεπηηθή Μνλάδα 

Κππαξηζζίαο), Αιέμαλδξνπ 

Καιαληδάθνπ 13 Κππαξηζζία, Σ.Κ 

24500, Γξαθείν Πξνκεζεηψλ 

ζηηο 09/12/2022 ώξα 10:00 π.κ. 

 

3.  ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ (επί πνηλή απνθιεηζκνύ) 
 
α. Τπεύζπλε δήισζε εθ κέξνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ 

πξνζψπνπ όηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιόγνη απνθιεηζκνύ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ε πξναλαθεξφκελε 

ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη εθ κέξνπο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ, φπσο απηφο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 79Α ηνπ Ν.4412/2016. Η ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε 

ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. θαη αθνξά αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Ι.Κ.Δ) θαη 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. (άξζξν 80 παξ. 9 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο ζπκπιεξψζεθε 

κε ηελ παξ. 7αγ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4506/2019) γγ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ή δδ) ζηηο ππφινηπεο 

πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκηκν εθπξφζσπν.(άξζξν 

80 παξ. 9 ηνπ Ν.4412/2016 θαη άξζξν 73 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016)  
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β. Φνξνινγηθή ελεκεξόηεηα 

γ. Αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα (άξζξν 80 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016)  

Σα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά (β θαη γ) γίλνληαη απνδεθηά εθφζνλ είλαη ελ ηζρχ θαηά ην 
ρξφλν ππνβνιήο ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, 
εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο. (άξζξν 80 
παξ.12 ηνπ Ν.4412/2016 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή 
λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο /θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ πιεξνχλ ηνπο 
φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

 
Οη ελώζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, 
καδί κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά 
γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία. 
Γηα ηνπο πλεηαηξηζκνύο, απαηηείηαη βεβαίσζε επνπηεχνπζαο αξρήο φηη ν 
πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 
εκείσζε: ε πεξίπησζε θνηλνπξαθηηθνχ ζρήκαηνο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ε 
πιήξεο επσλπκία θαη δηεχζπλζε, θαζψο θαη ν αξηζκφο ηειεθψλνπ, θαμ θαη ε 
δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) φισλ ησλ κειψλ ηνπ. 
 

4. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
Οη πξνζθνξέο είλαη δπλαηφ: 
α. λα ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κέρξη θαη ηελ 
πξνεγνχκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη 08/12/2022, εκέξα 
Πέκπηε θαη ώξα  14:00κ.κ. 
β. λα απνζηέιινληαη ζηε δηεχζπλζε ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο κε νπνηνδήπνηε 
ηξφπν θαη λα παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε 
λα έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Δθφζνλ ε πξνζθνξά απνζηαιεί ζηελ Τπεξεζία 
Γηελέξγεηαο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Να μην 
ανοιχθεί από ηην ηαχυδρομική υπηρεζία ή ηη γραμμαηεία». 
 

    5. ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν,  
2. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
2.1. Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ. 
2.2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 
2.3. Ο αξηζκφο ηεο πξφζθιεζεο θαη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ. 
2.4. Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
2.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 
3. Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά 
ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο: 
3.1. ΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ηεο πξνζθνξάο, ηνπνζεηνχληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν 
κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ». 
3.2. ΣΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν 
θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ».  
3.3. TA OIKONOMIKA ΣΟΙΥΔΙΑ επί πνηλή απνξξίςεσο ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».  
3.4. Οη θάθεινη ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ, ΣΔΥΝΙΚΗ θαη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ πξνζθνξάο ζα 
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θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
 
6.Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 
 
 Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα ζηάδην, πνπ 
πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ επηκέξνπο βήκαηα: 

  Παξαιαβή ησλ θαθέισλ θαη απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

 Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 

 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

 Αλάδεημε αλαδφρνπ 
Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, πξνζζήθεο ή δηνξζψζεηο. 

Σν θξηηήξην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο ήηνη ε ρακειφηεξε 
πξνζθεξφκελε ηηκή αλά είδνο, ρσξίο Φ.Π.Α. 
 
 
7. Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ζύκβαζεο 

 
ηελ παξνχζα δηαθήξπμε δελ απαηηείηαη 
 
8. Δηδηθνί όξνη 
 
Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξψ. 
Κάζε είδνπο άιιε δαπάλε βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα πξέπεη λα έρεη 
ζπλππνινγηζζεί ζηελ πξνζθνξά. 
Οη ηηκέο ζα θαηαγξάθνληαη σο εμήο: 
Α) Σηκή ρσξίο ΦΠΑ 
Β) χλνιν πξνζθεξφκελεο ηηκήο 
Γ) Πνζνζηφ ΦΠΑ θαη χλνιν ΦΠΑ 
Γ) πλνιηθφ θφζηνο κε ΦΠΑ 
Η ηηκή ρσξίο ΦΠΑ ζα ιακβάλεηαη γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 
 
9. Απόξξηςε Πξνζθνξώλ 
 
ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε φινπο ηνπο 
φξνπο, ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ελώ είλαη 
δπλαηό, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ, λα ζεσξεζνύλ απνδεθηέο 
θαη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ αζήκαληεο απνθιίζεηο ή πεξηνξηζκνύο. Ωο 
αζήκαληεο απνθιίζεηο ή πεξηνξηζκνί λννχληαη νη απνθιίζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ 
δελ επεξεάδνπλ ηελ πξνκήζεηα ή ηελ πνηφηεηα εθηέιεζήο ηεο, δελ πεξηνξίδνπλ ζε 
θαλέλα ζεκείν ηα δηθαηψκαηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
Πξνζθέξνληνο θαη δελ ζίγνπλ ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ Πξνζθεξφλησλ. 
Η Αλαζέηνπζα Αξρή δύλαηαη λα απνξξίςεη αηηηνινγεκέλα πξνζθνξά, κεηά από 
ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ. 

 
χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, απνξξίπηεηαη πξνζθνξά ζε θάζε κία απφ 
ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 

 
1 Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ. 
2. Με έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ. 
3. Πξνζθνξά πνπ δελ θαιχπηεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
4. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο. 
5. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή. 
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6. Πξνζθνξά πνπ ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. 
7. Γελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο επί κέξνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο, φπνπ 
απηνί αλαθέξνληαη. 

8. Πξνζθνξά πνπ ηα είδε δελ έρνπλ αληηζηνηρεζεί κε ηνλ θσδηθφ ηνπ 
Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ, εθφζνλ αληηζηνηρίδνληαη 

9. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, απνξξίπηνληαη 
 
Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ 08/12/2022, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 14:00 
κ.κ. είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην 
δηαγσληζκφ. 
Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ηεο Πξνκήζεηαο ή γηα θάζε είδνο 
μερσξηζηά.  
 
Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ζε εθαηφλ είθνζη εκέξεο (120) . 
 
10. Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο: 
Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
πξνβιέπεηαη ε άζθεζε έλζηαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 127, ηνπ Ν. 
4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147 Α΄/2016).  

 
11. Τπνγξαθή  & Γηάξθεηα ύκβαζεο 
Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεηαη νξηζηηθά ε πξνκήζεηα είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά ζε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ιήμεη απηά πνπ έρεη πξνζθνκίζεη 
θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο: 

 Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα. 

 Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα φινπο ηνπο θνξείο αζθάιηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 
ηεο επηρείξεζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο, δελ παξνπζηαζηεί γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 
θεξύζζεηαη έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ Αξκνδίνπ Οξγάλνπ. Η Αλαζέηνπζα αξρή 
ζηελ πεξίπησζε απηή θαιεί ηνλ πξψην επηιαρφληα γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη 
αθνινπζείηαη αληίζηνηρα ε ίδηα δηαδηθαζία. 
 
Η ζχκβαζε νξίδεηαη γηα έλα (1) έηνο. 
 

12.  Παξαθνινύζεζε θαη παξαιαβή 

Η παξάδνζε ησλ πιηθψλ γίλεηαη εμνινθιήξνπ ή ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 
ηνπ αθηηλνινγηθνχ ηκήκαηνο θαη θαηφπηλ παξαγγειίαο απφ ην αξκφδην ηκήκα. 
 
Η παξαιαβή πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί γηα 
ην ζθνπφ απηφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 , παξ.11β ηνπ Ν.441/2016. 
Καηά ηα ινηπά θαη ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία, ηηο αληηξξήζεηο, ηηο γλσζηνπνηήζεηο θαη 
φηη άιιν αθνξά ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ θαη ηελ παξαιαβή ησλ αγαζψλ ζε εθηέιεζε 
ηεο  παξνχζαο  ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/2016.   

13. Πιεξσκή αλαδόρνπ 
 
Η πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηεο αλσηέξσ 
πξνκήζεηαο, ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα 
ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ ζχκθσλα θαη κε ην άξζξν 13. Η 
πιεξσκή ζα ιάβεη ρψξα βάζεη ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη 
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απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ 
δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 
Αλαδφρνπ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ. 
Όια ηα ηηκήκαηα ηεο  χκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), παξακέλνπλ ζηαζεξά 
θαη δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία 
νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο.  

Γελ πξνβιέπεηαη πξνθαηαβνιή 
 

14. Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 
 

1.Καζ ́ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 
ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε 
ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο.  
2.Ο Αλάδνρνο, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη λα 
παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα (ηαθηηθέο θαη 
έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε 
απνθάζεσλ.  
3.Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζε λα ηεξεί ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηηο πεξηβαιινληηθήο, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, νη νπνίεο έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην 
δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ Γίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 
Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ Ν 4412/2016.  
4. Ο Αλάδνρνο ζα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή 
παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  
5. Απαγνξεχεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε 
ππεπζπλφηεηεο θαη  επζχλεο, πνπ απνξξένπλ γηα απηφλ απφ ηελ παξνχζα.  
  
Η ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληζηά ηεθκήξην φηη ν 
δηαγσληδφκελνο, αιιά θαη θάζε κέινο ηνπ (ζε πεξίπησζε δηαγσληδφκελεο 
ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο), έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο 
θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο. 

 
Οη όξνη ηεο παξνύζαο εξκελεύνληαη κε ηξόπν ώζηε λα κελ πξνθύπηεη 
αληίζεζή ηνπο κε θαλόλεο δηθαίνπ. ε πεξίπησζε ζύγθξνπζεο όξνπ ηεο 
Γηαθήξπμεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηεπρώλ ηεο) πξνο επηηαθηηθό θαλόλα 
δεκνζίνπ δηθαίνπ ή πξνο θαλόλα δεκόζηαο ηάμεο, ππεξηζρύεη ν θαλόλαο 
δηθαίνπ. 
 
15. Μαηαίσζε: 
 
Η αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα καηαίσζεο εμ’ νινθιήξνπ ή ηκεκάησλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ ρσξίο ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο, κε εηδηθψο αηηηνινγεκέλε 
απφθαζε ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ κε 
ππνρξέσζε ηελ αλαθνίλσζε ηεο καηαίσζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
 
 

                             Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ    
 
 
 

                                              ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΛΑΜΠΡΟΠΟΤΛΟ   
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                                        ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΜΕΛΑΝΟΣΑΙΝΙΩN 

 

 

 Σα κειάληα θαη toners πξέπεη λα θέξνπλ ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε CE, απφ 

ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

 Γηα φια ηα είδε απαηηείηαη (απαξάβαηνο φξνο κε πνηλή απνθιεηζκνχ) έγγξαθε 

βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή φηη έρεη πηζηνπνίεζε ISO 9001 ή ηζνδχλακε, 

πηζηνπνίεζε ISO 14001 ή ηζνδχλακε θαη φηη ηα πξντφληα ηνπ θέξνπλ 

πηζηνπνηήζεηο πνηφηεηαο: DIN 33870 ή STMC certification ή ηζνδχλακεο θαη 

λα επηζπλάπηεη επηθπξσκέλα αληίγξαθα (ελ ηζρχ) ησλ πηζηνπνηήζεσλ απηψλ. 

Οη μελφγισζζεο πξναλαθεξφκελεο πηζηνπνηήζεηο απαηηείηαη λα ζπλνδεχνληαη 

απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά. 

 Όζα είδε απφ ηελ πξνκήζεηα: Toners, Inkjet & κειαλνηαηλίεο αλαγξάθνπλ ηελ 

νλνκαζία «original», ζα πξέπεη λα είλαη ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ εθηππσηψλ. 

 Γηα ηα κε γλήζηα (original) λα δνζνχλ ζηνηρεία απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ 

πνζφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο (ζηα inkjet πεξηεθηηθφηεηα ζε ml θαη ζηα 

toners αξηζκφο ζειίδσλ πνπ ηππψλεη κε πνζνζηφ θάιπςεο 5%). 

 Ο πξνκεζεπηήο λα εγγπάηαη φηη δελ ζα ππάξρεη, γηα ην ζχλνιν ηεο 

πνζφηεηαο, αιινίσζε ζην πνηνηηθφ επίπεδν ηεο κειαλνηαηλίαο, ηεο πνηφηεηαο 

ηεο  εθηχπσζεο ηνπ toner  θαη ηνπ inkjet. 

 ε πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζεί νπνηαδήπνηε αιινίσζε, ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ, ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 10% ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο, ν 

πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αιιάμεη φιε ηελ ππφινηπε πνζφηεηα. 

 Σπρφλ «θξπκκέλα» ειαηηψκαηα (αλνκνηφκνξθε θαηαλνκή κειάλεο, θφιιαο 

θιπ) ηα νπνία έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ πεξηνδηθή ηπραία θαθή εθηχπσζε ή 

ηελ έιιεηςε παληεινχο εθηχπσζεο, αθνχ δηαπηζησζνχλ απφ ηελ ππεξεζία, 

δεκηνπξγνχλ ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα αληηθαηάζηαζε φιεο ηεο 

ινηπήο, θαζψο θαη ησλ ειαηησκαηηθψλ, πνπ εληνπίζηεθαλ  θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεξηθψο. 

 Σα Toners απαξαηηήησο λα είλαη ηνπνζεηεκέλα αεξνζηεγψο. εληφο ηεο 

ζπζθεπαζίαο ηνπο ε νπνία ζα θέξεη ηαηλία αζθαιείαο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.  

 ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα αλαθέξεηαη ν θαηαζθεπαζηήο (εξγνζηάζην 

παξαγσγήο, ρψξα) θαη ε επσλπκία (Brand Name) ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

πξντφληνο. 
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 Η επηηξνπή αμηνιφγεζεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεηήζεη απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο ηελ θαηάζεζε δείγκαηνο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, φπνπ θαη 

ζε φπνηα θάζε ηεο πξνκήζεηαο απηή θξίλεη, γηα ηελ πηζηφηεξε αμηνιφγεζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ησλ εηδψλ. 

 Δπηπιένλ, γηα ηα κε γλήζηα (original) απαηηείηαη, απαξάβαηνο όρος με ποινή 

αποκλεισμού, έγγραυη βεβαίωση τοσ κατασκεσαστή ότι: 

 Η εμσηεξηθή ζπζθεπαζία θαη’ ειάρηζηνλ ζα θέξεη ηελ επσλπκία (Brand 

Name) ηνπ πξντφληνο (φπσο δειψζεθε ζηελ ηερληθή πξνζθνξά 

ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν ζεκείν) θαη πεξηγξαθή ζπκβαηφηεηαο 

ηχπνπ-κνληέινπ. 

 Σα πξντφληα ηνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο DIN. 

 Tα Cartridge (inkjet, toner ) είλαη θαηλνχξγηα ή έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κηα 

θνξά. 

 Έρνπλ νηθνινγηθφ  toner θαη & ISO πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 14001 

ή ηζνδχλακν. 

 Σα αλαθαηαζθεπαζκέλα toner κε ελζσκαησκέλν ηχκπαλν έρνπλ: 

 Καηλνχξγην ηχκπαλν 

 Καηλνχξγην Blade 

 Καηλνχξγην φηη ρξεηάδεηαη αληηθαηάζηαζε  

 Αξηζκφ ζειίδσλ πνπ ηππψλνπλ ίδην κε ην γλήζην. 

 Σα αλαιψζηκα πιηθά πνπ ζα βξεζνχλ θαηά ηνλ έιεγρν παξαιαβήο θαη κεηά, 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο, αθαηάιιεια ζα επηζηξαθνχλ 

ζηνλ πξνκεζεπηή, ν νπνίνο έρεη ππνρξέσζε λα αληηθαηαζηήζεη εληφο δέθα 

(10) εκεξψλ. 

 ηελ ηερληθή πξνζθνξά είλαη επηζπκεηφ λα αλαθέξεηαη ιίζηα κε ηα ζηνηρεία 

κεγάισλ πειαηψλ (ηδησηηθνχ ή δεκφζηνπ θνξέα) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

πξνζθεξφκελα πξντφληα. 

 ε πεξίπησζε βιάβεο εθηππσηή κε ππαηηηφηεηα κειαληνχ/toner ν 

πξνκεζεπηήο δεζκεχεηαη γηα ηελ επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζή ηνπ. 

Σα Toners γηα ηηο εθηππσηηθέο κεραλέο Samsung SCX-8128 (Toner γηα 25.000 
ζειίδεο), Samsung  SL-M3375 (Toner γηα 5.000 ζειίδεο), Samsung SL-M3825ND 
(Toner γηα 5.000 ζειίδεο), Lexmark MS417dn (Toner γηα 6.000 ζειίδεο), Lexmark 
MB2236adw (Toner γηα 3.000 ζειίδεο) θαη Lexmark B2865dw (Toner γηα 30.000 
ζειίδεο) λα είλαη γλήζηα θαη πςειήο απφδνζεο 
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