
                                  Αγρίνιο,  16 /7/2021 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αριθμ. Πρωτ.  8884 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ     

        6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                    
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
Γραφείο : Προμηθειών    
Ταχ. Δ/νση         : 3ο χλμ Ε.Ο. Αγρινίου-Αντιρρίου   
Ταχ. Κώδικας : 30100, Αγρίνιο  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Πληροφορίες : Προμήθειες   
Τηλέφωνο                  : 26413-61221   
Fax : 26410-25955   
E-maill :gnaprom@gmail.com   

 

ΘΕΜΑ:«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ». 

 
Έχοντας υπόψιν: 
1. Τις διατάξεις του ΠΔ 113/10   αρθ.4 παρ.3 « Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 

2.  Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ 

ΕΕ και 2014/25/ΕΕ. 

3.To άρθρο 22Α του Ν.4472/2017 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4542/2018. 

4. Το από 25-6-2021 αίτημα της Διαχείρισης Υλικού προϋπολογισμού δαπάνης 4.375,00 € συμπ. Φ.Π.Α για έκτακτες ανάγκες 

σε τονερ, μελάνια & μελανοταινιες 

 5. Την αρ.   1018-2021με   ΑΔΑ: ΨΧΟΙ46904Μ-0ΜΧ απόφαση δέσμευσης  δαπάνης. 

6. Την  αριθμ. πρωτ. 8754 /13-7-2021 απόφαση του Διοικητή για την έγκριση της διαδικασίας υποβολής προσφορών. 

 

 Το Γ.Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ-Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου  προβαίνει στην διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την 

προμήθεια ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ  άκρως απαραίτητα  για την εύρυθμη λειτουργία του, μέσω ανάρτησης  στην ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου, στο ΚΗΜΔΗΣ  και στη Διαύγεια, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά. 

Παρακαλούμε να καταθέσετε έως τις 26-7-2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14.00μ.μ. σχετική έγγραφη κλειστή 

προσφορά (στην οποία θα αναγράφεται η φράση  «Οικονομική προσφορά » το θέμα και ο αριθμός  πρωτοκόλλου 

του αναρτημένου εγγράφου).  

Επισημαίνεται ότι, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το 

σύνολο των ζητουμένων ειδών – υπηρεσιών, είτε για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη- υπηρεσία, και για το σύνολο της 

ζητούμενης ποσότητας ή το σύνολο της υπηρεσίας και θα αναγράφεται ο α/α του ζητούμενου είδους η υπηρεσίας για το 

οποίο γίνεται η προσφορά. 

Προσφορές για μέρος των ζητούμενων ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών- υπηρεσιών δεν γίνονται δεκτές και θα 
απορρίπτονται. 
 Σημειώνεται ότι :  Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μαζί με την προσφορά τους να υποβάλουν και τα παρακάτω: 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

      Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει,  στην  οποία πρέπει: 

 Να αναγράφονται τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης στην οποία 

συμμετέχουν.  

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους  είναι:  

ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 

φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο. 

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

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τεχνική Υπηρεσία του  Νοσοκομείου για   επιπλέον πληροφορίες. 

(τηλ.2641361554)       

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ TMX TIMH ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

TONER LEXMARK B222X00-6K ORIGINAL 25 
151,00€ 

 
3.755,00€ 



DRUM LEXMARK UΝΙΤ 220Ζ00-12Κ ORIGINAL (AΦΟΡΑ 

ΤΟ TONER LEXMARK) 
6 80,00€ 480,00€ 

TONER CΥOSERA TK-410 ORIGINAL (ΚΕΦΙΑΠ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ) 

2 70,00€ 140,00€ 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

  Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται κατόπιν γραπτής παραγγελίας, μέσα στον χρόνο 

παράδοσης που ορίζει η παρούσα πρόσκλησης στις αποθήκες των Νοσηλευτικών Μονάδων ή στο χώρο που θα 
τους υποδειχθεί από το γραφείο Διαχείρισης, τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα με έξοδα, 

ευθύνη και μέριμνα του Αναδόχου. 

Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιείται εντός δέκα τεσσάρων  (14) ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία αποστολής στον Ανάδοχο της ανωτέρω εγγράφου παραγγελίας από το νοσοκομείο, από αρμόδια 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά 
πρωτόκολλα παραλαβής.  

 
                                            

                                                     Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 
                                                                                                                
                                                                                                  ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
 
 
 
                                                                                                                              
                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ                                                                                                                                                
                 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
 
 
                                                                                                               
                                                                                                                        
         
        Εσωτ. διανομή 

         -Οικονομικό τμήμα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


