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Ινπλίνπ
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ΠΡΟ:ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

τεη. : 1)Η ππ.αξηζκ. 9340/19-06-2018 απφθαζε Γηνηθεηή ζρεηηθά κε ηελ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΟΝΔΡ
ΔΚΣΤΠΩΣΩΝ.
Παξαθαινχκε φπσο απνζηείιεηε θιεηζηή νηθνλνκηθή πξνζθνξά κέρξη ηελ Παξαζθεπή 29 Ινπλίνπ 2018 θαη
ψξα 10:00 ζην νηθνλνκηθφ ηκήκα (γξαθείν πξνκεζεηψλ-δηαρείξηζε) ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αγξηλίνπ γηα
ηελ πξνκήζεηα ηνπ παξαθάησ πιηθνχ
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΟ

ΚΩΓΙΚΟ
ΔΙΓΟΤ

ΓΑΠΑΝΗ
ΠΡΟ ΦΠΑ

Φ.Π.Α

ΓΑΠΑΝΗ
ΜΔ ΦΠΑ

TONER HP
2600 BL

1

Q6000A
ORIGINAL

58,06 €

58,06 €

24%

71,99 €

TONER HP
2600 CY

1

Q60001A
ORIGINAL

58,06 €

58,06 €

24%

71,99 €

TONER HP
2600 YE

1

Q60002A
ORIGINAL

58,06 €

58,06 €

24%

71,99 €

1

Q60003A
ORITZINAL

58,06 €

58,06 €

24%

71,99 €

10

210

44,35 €

443,55€

24%

550,00 €

TONER HP
2600 M
TONER
PANTUM
ΤΝΟΛΟ

675,79 €

Τποτρεωηικά θα πρέπει να καηαηεθούν δείγμαηα.
ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο
Α) Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ»
Β) Ο πιήξεο ηίηινο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ θαη ν αξηζκφο ηεο πξφζθιεζεο.
Γ)Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα

1

837,96 €

ΠΡΟ ΚΑΘΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟ
1) Να θαηαηεζεί ππεχζπλε δήισζε φηη ηα είδε δηαζέηνπλ CE.
2) Οη πξνζθνξέο δχλαηαη λα ππνβάιινληαη γηα κέξνο ησλ εηδψλ αιιά επί ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ηνπο.
3) Θα δηελεξγεζεί ηαπηφρξνλα ην άλνηγκα ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε
απηψλ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.
4) Οη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηελ αληίζηνηρε πξνυπνινγηδφκελε ηηκή ηεο πξφζθιεζεο. ε
πεξίπησζε πνπ ην ππφ πξνκήζεηα είδνο είλαη θαηαρσξεκέλν ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ λα αλαθέξεηαη ε
αληηζηνηρία ηνπ θσδηθνχ ηνπ θάζε είδνπο ζε θσδηθφ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ. Καηά ηελ εκεξνκελία
θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ
Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ. (Ν. 3918/2011 άξζξν 13, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4052/2012 άξζξν
14).
5) Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά βάζεη ηεο ηηκήο.
6) Η θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο, ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά πνπ πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), εθ ησλ ππνςεθίσλ
ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί απνδεθηέο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.4272/2014.
7) Παξάδνζε πιηθψλ: Σκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
8) ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΑΝΩΣΔΡΩ ΑΝΑΦΔΡΟΜΔΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ,ΟΙ ΠΡΟΦΟΡΔ ΠΟΤ ΘΑ ΣΑΛΟΤΝ ΔΙΝΑΙ
ΔΚΠΡΟΘΔΜΔ ΚΑΙ ΔΠΙΣΡΔΦΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΟΤ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙ ΣΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ.
9) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 1 θαη 3 ηνπ
Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014) πνπ λα δειψλεη φηη:
Απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο.
Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο
έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.
Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.
Να δειψλεη φηη δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο), δηαπηζησκέλα απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη
δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία.
Να δειψλεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη δηαγσγήο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο
εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο.
Να δειψλεη φηη δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε απφθαζε γηα:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ
εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί
ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ
θξαηψλ κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο
απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε
λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο
ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316
ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή
εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3
ηεο απφθαζεο- πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο
εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. κε ην λ. 3691/2008 (Α΄166), ζη ) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο
κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ
2

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο
απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε
ην λ. 4198/2013 (Α΄215 ).

Ο Γι οι κη η ής

Δ ζ ωη . Γι αν ο μή
 Γρ . Γ ι οικ η ηή
 Οικ ο νο μι κ ό

Παναγιώηης Δ. Παπαδόποσλος
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