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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΜΕΛΑΝΙΩΝ

ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.600,00
€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ

ΒΑΣΗ

ΤΗΣ

ΤΙΜΗΣ.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών, σύµφωνα µε την αριθµ. 302/27-04-2018 Απόφαση ∆ιοικητή µε
Α∆Α:Ω7Τ846906Λ-9ΥΝ καλεί σε υποβολή οικονοµικής προσφοράς για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΓΙΑ

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ

Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΑΝΙΩΝ
1.600,00

€

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕΛΑΝΙΑ
ΤΟΝΕΡ) CPV 30192000-1
Τα προσφερόµενα είδη να είναι γνήσια αντιπροσωπείας - αυθεντικά προϊόντα των
κατασκευαστριών εταιρειών των µηχανηµάτων (original) ή ισοδύναµα και συµβατά αυτών. Σε
περίπτωση που προσφερθούν τόνερ και µελάνια διαφορετικού κατασκευαστή από αυτόν του
µηχανήµατος για τον οποίο προορίζονται, δηλ. ισοδύναµα και συµβατά, τότε απαιτείται να: Έχει
πιστοποίηση ISO 9001 και ISO 14001 και Blue Angel και EMAS. Εφόσον κάποιο από τα
προσφερόµενα είδη αποδειχτεί ελαττωµατικό, θα αντικατασταθεί άµεσα µε νέο αρίστης ποιότητας,
και εάν αποδειχτούν ελαττωµατικά περισσότερο από το 10% της ποσότητας του συγκεκριµένου
κωδικού, θα αντικατασταθεί άµεσα όλη η ποσότητα του συγκεκριµένου κωδικού µε νέα προϊόντα,
χωρίς οικονοµική επιβάρυνση του Νοσοκοµείου. Τυχόν «κρυµµένα» ελαττώµατα τα οποία έχουν
ως αποτέλεσµα την κακή εκτύπωση ή την παντελή έλλειψη εκτύπωσης, αφού διαπιστωθούν από
την Υπηρεσία, δηµιουργούν υποχρέωση του προµηθευτή για αντικατάσταση όλης της λοιπής
ποσότητας, καθώς και των ελαττωµατικών υλικών που εντοπίστηκαν και χρησιµοποιήθηκαν
µερικώς. Εφόσον προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε εκτυπωτή του Νοσοκοµείου από τη χρήση
ισοδύναµων ή συµβατών τόνερ (γεγονός που θα πιστοποιηθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία
είτε από εξειδικευµένο φορέα συντήρησης των µηχανηµάτων), ο προσφέρων θα αναλάβει είτε την
αποκατάσταση της βλάβης του µηχανήµατος είτε την αποζηµίωση της χρέωσης του επισκευαστή.
Η ποιότητα εκτύπωσης, καθώς και ο αριθµός εκτυπώσεων του ισοδύναµου προϊόντος να
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συµφωνούν µε τις προδιαγραφές του γνήσιου του 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. Τα υλικά θα παραδίδονται συσκευασµένα:
Στις εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφεται α) η συµβατότητα τύπου – µοντέλου, και β) η
ηµεροµηνία λήξης ή εναλλακτικά, η ηµεροµηνία κατασκευής. Οι εσωτερικές συσκευασίες θα είναι
αεροστεγείς. Τα προσφερόµενα είδη θα έχουν ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια µετά
την ηµεροµηνία παράδοσης. Τα προσφερόµενα είδη δεν είναι αναγοµωµένα ή ανακατασκευασµένα.
Σε περίπτωση που καταργηθεί η χρήση ενός ή περισσοτέρων εκτυπωτών τα µελάνια ή τόνερ που
χρησιµοποιεί, θα αντικαθίστανται από αντίστοιχα άλλων σε χρήση εκτυπωτών. Οι παραπάνω
δηλώσεις θα συµπεριληφθούν ως όροι της σύµβασης που θα υπογραφεί.
Οι παραπάνω όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι επί ποινή αποκλεισµού.
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα είναι ανοικτές και πρέπει να έχουν σταλεί µέχρι 10-05-2018 ηµέρα Πέµπτη και ώρα
2.00µ.µ στο Γραφείο Προµηθειών του Νοσοκοµείου κτίριο Γ. Γεννηµατάς 2 ος όροφος ή στο email:mdagioukla@agandreashosp.gr.

ΓΕΝΙΚΑ:

1. ΜΕΛΑΝΙ ΜΑΥΡΟ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP DESKJET INK ADVANTAGE
1115 TEM 2
2. ΜΕΛΑΝΙ ΕΓΧΡΩΜΟ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HP DESKJET INK ADVANTAGE
1115 TEM 6

3. TONER
HP
CE285A
BLACK
ΓΙΑ
HP
LASERJET
P1102/M1132/M1212NF TEM 8
4. ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG SCX-3400F TEM 2
5. ΓΡΑΦΙΤΗΣ (ΚΑΣΕΤΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ CANON FC100
TEM 2
ΤΟΝΕR (39V3204 RICOH) ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ INFOPRINT 1812 TEM 20
TONER HP 1022 12A TEM 4

6.
7.
8. TONER HP LASERJET M125 CF283A BLACK TEM 4
9. PHOTOCONDUCTOR ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG XPRESS M2825 ND TEM
2
MEΛΑΝΙ ΜΑΥΡΟ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG XPRESS M2825 ND TEM 2

10.
11. TONER ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ EPSON AL-M200 TEM 1

12. TONER AFICIO 1060 RICOH (6210D) TEM3
13. TONER ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 36 ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ CANON
IMAGE RUNNER 6275i TEM 3

Η τιµή θα ισχύει για ένα Τρίµηνο.
Η ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΕ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ
Κατά την παράδοση των προϊόντων όπως συνοδεύονται από Υ∆ του Προµηθευτή ότι πρόκειται για συµβατά
-ισοδύναµα κατά περίπτωση., διαφορετικά ο φορέας διατηρεί το δικαίωµα επιστροφής στον Προµηθευτή.
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Η οικονοµική προσφορά που θα δοθεί θα πρέπει να είναι αναλυτική και ανά µονάδα µέτρησης.
Οι προτάσεις των υποψηφίων θα αξιολογηθούν από το Νοσοκοµείο. Μετά την αξιολόγηση των οικονοµικών
προσφορών, θα αναδειχθούν ως επικρατέστεροι οι ανάδοχοι αυτοί που υπέβαλαν την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιµής ανά είδος .
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Το Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών διατηρεί το δικαίωµα κατά τη διακριτική του ευχέρεια σε κάθε στάδιο, να
διαφοροποιήσει την παρούσα διαδικασία και/ή το χρονοδιάγραµµα αυτής και/ή να αιτηθεί κάθε
συµπληρωµατική πληροφορία ή έγγραφο που χρειάζεται, από κάθε ενδιαφερόµενο.
Το Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών, διατηρεί το δικαίωµα να µην κατακυρώσει το αποτέλεσµα της διαγωνιστικής
διαδικασίας, να αιτηθεί βελτίωση της προσφοράς του επικρατέστερου Αναδόχου, να µαταιώσει οριστικά τη
διαδικασία, ή να την επαναλάβει, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση του αναδόχου και των λοιπών υποψηφίων
που έλαβαν µέρος.
Το Νοσοκοµείο δύναται να λύει τη σύµβαση οποτεδήποτε, και πριν τη λήξη της ισχύος της, εφόσον έχει
υπογράψει σύµβαση προµήθειας για τα ίδια είδη ή ρυθµιστεί διαφορετικά από ΕΠΥ ή 6Η ΥΠΕ χωρίς
οποιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης ή άλλης αξίωσης από τον προµηθευτή.

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών

Θεόδωρος Σερεµέτης

