
ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ε.Σ.Υ.                  ΚΥΜΗ: 11-07-2022 

«Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ  – Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ»              ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5094 

Γ.Ν. -Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»                            

Δ/ΝΣΗ: Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία 
ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό 
ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μπατσίλη Μαίρη 
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κύμη Εύβοιας 
Τ.Κ. 34003 
ΤΗΛ : 2222350153 
Ε-ΜAIL : promitheies@gnkymis.gr 

Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, TONER & DRUM  
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.739.41€ ΜΕ ΦΠΑ 24%» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)». 
 

Σχετικά: 1. της υπ΄αρίθμ.πρωτ.4147/07-06-2022 αίτησης του γραφείου Διαχείρισης υλικού για την προμήθεια 
μελανιών, toner & drum χρονικού διαστήματος ενός έτους ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, 
για τις ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης, 

2. του υπ΄αριθμ.16/30-06-2022, θέμα 78ο, απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. για την «Έγκριση 
σκοπιμότητας για την διενέργεια Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια 
μελανιών, toner & drum συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.739,41€ με ΦΠΑ 24%, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)», (ΑΔΑ: Ω3ΜΚ46904Θ-ΠΙΠ), 

3. της με αρ.πρωτ.4987/06-07-2022 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:Ω2Α646904Θ-778), ΚΑΕ 

1281, (αρ.έγκρισης 573 στο βιβλίο εγκρίσεων), 

 
Πρόσβαση στα έγγραφα: Η Πρόσκληση είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ ,στον ιστότοπο του 
Γ.Ν.-ΚΥ ΚΥΜΗΣ (www.ghkymis.gr) και  στον ιστότοπο της 5ης  ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας 
(www.dypethessaly.gr). 
 
Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου & θα απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών 
του Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ. 
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: ΤΕΤΑΡΤΗ  20-07-2022, ώρα 14:30 μ.μ. 

Ημερομηνία αξιολόγησης προσφορών: ΠΕΜΤΠΗ 21-07-2022  & ώρα 11:00 π.μ. 

 

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, TONER & DRUM» (με πράσινα 

κριτήρια)( για τις ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ,  συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.739.41€ με 

ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)», για τα κάτωθι: 

Α/Α CPV/ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ/ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ   

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ-
ΙΖΟΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ 
ΦΠΑ 

1 30192110-5 DRUM  LEXMARK 
50F0Z00(ΓΝΗΣΙΟ) 

TEM 2 41,00 82,00 

2 30192110-5 TONER HP CF244A BLACK ΤΕΜ 6 10,80 64,80 

3 30192110-5 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ LEXMARK  MS 
317 DN 

ΤΕΜ 10 11,20 112,00 

                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

5η Υ.Πε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  

ΠΡΟΣ :  ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

 

http://www.ghkymis.gr/
http://www.dypethessaly.gr),/
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4 30192110-5 ΜΕΛΑΝΙ LEXMARK B 232000 
BLACK 

TEM 6 85,90 515,40 

5 30192110-5 Xerox B205 Toner Μαύρο 
3000 Σελίδων (106R04348) 

TEM 4 28,80 115,20 

6 30192110-5 ΜΕΛΑΝΙ SAMSUNG MLT-
D111S 

TEM 10 6,20 62,00 

7 30192110-5 ΜΕΛΑΝΙ   SAMSUNG  MLT-
D101S 

TEM 6 7,80 46,80 

8 30192110-5 Toner  HP W2030A  (μαύρο)  
συμβατό με  chip(ΓΝΗΣΙΟ) 

ΤΕΜ 6 88,00 528,00 

9 30192110-5 Toner HP  W2031A  (μπλε)  
συμβατό με  chip(ΓΝΗΣΙΟ) 

TEM 2 88,00 176,00 

10 30192110-5 Toner  HP W2032A  (κίτρινο)  
συμβατό με  chip(ΓΝΗΣΙΟ) 

TEM 2 88,00 176,00 

11 30192110-5 Toner HP W2033A  (κόκκινο)  
συμβατό με  chip(ΓΝΗΣΙΟ) 

TEM 2 88,00 176,00 

12 30192110-5 ΜΕΛΑΝΙ HP M 227sdn ΤΕΜ 10 15,50 155,00 

  ΣΥΝΟΛΟ     66   2209,20 

 

 

CPV: 30192110-5 

ΚΑΕ: 1281 

       
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

        Οι προσφορές μπορούν να αφορούν το σύνολο των ειδών της προμήθειας ή για κάθε είδος ξεχωριστά, αλλά 

υποχρεωτικά το σύνολο της ποσότητας ανά είδος προμήθειας. 

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα μέσα σε 

σφραγισμένο φάκελο, σε πρωτότυπη μορφή. 

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και τον αρμόδιο υπάλληλο 
του Τμήματος Προμηθειών 

• Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο του διαγωνισμού 

• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

• Τα στοιχεία του αποστολέα 
 

 
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα 
εξής: 
 

➢ Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε πρωτότυπη μορφή τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 

φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». 

➢ Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σε πρωτότυπη μορφή, τοποθετούνται σε χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

➢ Τα οικονομικά στοιχεία, σε πρωτότυπη μορφή, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, 

επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

 
Προσοχή: Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις 
του κυρίως φακέλου. 
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❖ Στον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής να περιλαμβάνονται: 
 

• Οι προσφέροντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

• Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων οι προσφέροντες 
έλαβαν πλήρη γνώση. 

• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

• Οι προσφέροντες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 

• Οι Διαχειριστές στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 
(ΕΠΕ.) ή προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), ή ο 
Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. όταν το νομικό πρόσωπο είναι 
ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) και οι νόμιμοι εκπρόσωποι σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου 
δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα της παρ. 1 του αρ. 
73 του Ν. 4412/16. 

• Κατά την ημερομηνία αποσφράγισης είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις τους. 

 
 

1) Α) Φυσικά Πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 
Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 
       Β) Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 
Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους            
επιμελητηρίου. 

 
❖ Στον υποφάκελο της Τεχνικής προσφοράς να περιλαμβάνεται: 

• Πλήρης τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα του αντικειμένου της προσφερόμενης 
υπηρεσίας, σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης. 

• Έγγραφη δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα δηλώνει ότι η προσφορά του ισχύει για 
διάστημα τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών. 

 
 

 
Σημείωση: Για διευκόλυνση του έργου των επιτροπών αξιολόγησης αλλά και του τμήματος προμηθειών 
κατά την υπογραφή των συμβάσεων το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς να υποβληθεί και σε 
ηλεκτρονική μορφή (CD) σε word ή excel, το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της 
τεχνικής προσφοράς. 

 
❖ Στον υποφάκελο της Οικονομικής προσφοράς να περιλαμβάνεται 

Η προσφερόμενη τιμή σε ΕΥΡΩ, καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ. 
 

Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς 
θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 21/07/2022 και ώρα 11:00 π.μ. 

 
 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη του 
αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου και την αναθέτουσα αρχή. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο 
των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων. Στη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά και οι οικονομικές προσφορές 
καταχωρίζονται σε πρακτικό κατά σειρά μειοδοσίας. Το πρακτικό θα κατατεθεί στο γραφείο προμηθειών 
προκειμένου κατόπιν να ακολουθήσει η επικύρωση του πρακτικού από την Αναθέτουσα αρχή. Μετά από την 
έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 
 
Κατά της Απόφασης αυτής οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα για την άσκηση τυχόν ένστασης, για τους λόγους 
και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού, για 
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διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των 
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α). 
 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις: 
1. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών. 
2. Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές. 
3. Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα. 
4. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ. 
5. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 
6.Προσφορά στην οποία η υπηρεσία δεν έχει αντιστοιχηθεί με τον κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών, εφόσον 
αυτή έχει καταχωρηθεί. 
7. Η οποία είναι υπό αίρεση. 
8. Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής. 
9. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται. 
10. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού. 
 
 
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται εντός [5] πέντε ημερών από την έγγραφη παραγγελία στο γραφείο της 
Διαχείρισης υλικού, στον 2ο όροφο, του Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 
 
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.  
 
Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». 

 
  

                                                                                                                                                                         

    Η ΑΝ.  ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

               ΤΟΥ  Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ 

 

                                                                                      ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΡΙΒΕΡΗ 
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