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«ΜΕΛΑΝΙΑ & DRUM » για το Γ.Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του αρ. 118 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014). 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2β, 4 και 9 του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016).  

4. Την µε αρ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-2016 (Α∆Α: ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) Απόφαση Αν. Υπ. Οικονομικών 

«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά µε την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή 

οδηγιών».  

5. Τον Ν.3329/2005 <Eθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις> 

(ΦΕΚ Α΄81/4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα.  

6. Το πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας με ΑΔΑΜ 22REQ010709184 όπως επισυνάπτεται και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

7. Την υπ’αριθμ.πρωτ 711/27-06-2022(ΑΔΑ: 6Χ0Β4690ΒΧ-55Ν) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με 

Αριθμ. Δέσμευσης 253 

8.Το Εγκεκριμένο Αίτημα του Νοσοκομείου με ΑΔΑΜ: 22REQ010822202 

9.Την αριθμ. Πρωτ.713/27-06-2022   Απόφαση Διοικητή περί ορισμού επιτροπής διενέργειας της 

διαγωνιστικής διαδικασίας(ΑΔΑ: Ω87Λ4690ΒΧ-ΓΙΑ) 
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10.Την ανάγκη κάλυψης της ανωτέρω δαπάνης 

 

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε την προσφορά σας για την προμήθεια   « Μελάνια & drum   
για το Γ.Ν.Λευκάδας » CPV:30192110-5 και 22500000-5 αντίστοιχα  προϋπολογισθείσας δαπάνης 
7.306,08 € και 1066,4€ με ΦΠΑ , αντίστοιχα για διάστημα 12 μηνών   σύμφωνα  με τα κατωτέρω: 
 
Α/Α                 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΜΕΛΑΝΙΩΝ  

ΤΙΜΗ 

ΤΜΧ  

ΑΝΕΥ  

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ 

 

1 4Χ103(ΜΑΥΡΟ 

+ ΧΡΩΜΑΤΑ 

40 σετ 20,00 800,00 992,00 ORIGINAL 

2 HP 30A 2 10,00 20,00 24,8 ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 

3 KYOCERA 1150 9 8,00 72,00 89,28 ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 

4 KYOCERA 

T6115 

20 103,00 2.060,0 2554,4 ORIGINAL 

5 LEXMARK 

310/410/510/

610 

120 15,00 1.800,0 2232 ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 

6 LEXMARK 

317/417/517 

20 14,00 280,00 347,2 ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 

7 RICOH 2014 20 27,00 540,00 669,6 ORIGINAL 

8 SAMSUNG 116 20 10,00 200,00 248 ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 

9 SAMSUNG 111 12 10,00 120,00 148,8 ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 

 ΣΥΝΟΛΟ   5.892,0 7.306,08 7.306,08 

 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  

ΤΜΧ 
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΟ  
ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΕ 
ΦΠΑ 

 

1 DRUM 
LEXMARK 
50F0Z00 

20 43,00 860 1066,4 ORIGINAL 

 ΣΥΝΟΛΟ   860 1066,4  
 
      Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει  
τιμής.  
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                               ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ 
                                       ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
1.Τα προσφερόμενα προϊόντα να είναι γνήσια – αυθεντικά προϊόντα των 
κατασκευαστριών εταιρειών των εκτυπωτών (original) ή ισοδύναμα. Ως ισοδύναμα 
προϊόντα γίνονται δεκτά ανακατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN ή 
ισοδύναμες και συμβατά προϊόντα  
2. Τα original και τα συμβατά προϊόντα είναι καινούργια και αμεταχείριστα. Τα 
ισοδύναμα ανακατασκευασμένα σε άριστη κατάσταση. 
3. Τα προσφερόμενα ισοδύναμα προϊόντα θα είναι ελεύθερα πατεντών, δε θα 
προσβάλλουν κατοχυρωμένα δικαιώματα του κατασκευαστή των original 
αναλωσίμων και η κυκλοφορία τους θα είναι νόμιμη εντός των ορίων μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να προσκομιστεί με την τεχνική προσφορά σχετική υπεύθυνη 
δήλωση του κατασκευαστή των αναλωσίμων. 
4. Η παραγωγή, συσκευασία και διακίνηση των υπό προμήθεια αναλωσίμων θα 
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη εθνική και ευρωπαϊκή 
νομοθεσία.(ΝΌΜΟς 2939/01, ΚΥΑ 181504/2016 κλπ). Οι υποψήφιοι ανάδοχοι 
πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά μέσα και να 
προσκομίσουν εφ΄όσον τους ζητηθούν. 
5. Τα προσφερόμενα ισοδύναμα προϊόντα να μην είναι αναγομωμένα(refilled) 
6. Για όλα τα προσφερόμενα αναλώσιμα θα πρέπει μέσα στην τεχνική προσφορά να 
υπάρχει έγγραφη βεβαίωση από τον κατασκευαστ’η των αναλωσίμων ή τον επίσημο 
αντιπρόσωπο του στην Ελλάδα, ότι «έλαβε  γνώση της παρούσας Διαγωνιστικής 
διαδικασίας και αποδέχεται την εκτέλεση της σε περίπτωση κατακύρωσης στον 
προσφέροντα πελάτη της». 
7. . Οι κατασκευαστές των προσφερόμενων αναλωσίμων θα πρέπει να διαθέτουν 
Πιστοποιητικό  Διαχείρισης  Ποιότητας σύμφωνα με το ISO9001 ή ισοδύναμο. Το 
αναφερόμενο πιστοποιητικό να προσκομισθεί με την τεχνική προσφορά. 
8. Οι κατασκευαστές των προσφερόμενων αναλωσίμων θα πρέπει να διαθέτουν 
Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EMAS ή 
ISO14001 ή ισοδύναμο. Το αναφερόμενο πιστοποιητικό να προσκομισθεί με την 
τεχνική προσφορά. 
                                           ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Οι κατασκευαστές των προσφερόμενων αναλωσίμων και για όσα είδη περιέχουν 
γραφίτη και μελάνι (laser toners και ink cartridges) θα πρέπει να διαθέτουν και να 
συνοδεύουν τα προς παράδοση είδη με Φύλλα Δεδομένων Ασφαλείας- MSDS 
(Material Safety Data Sheet)  όπως περιγράφεται στην οδηγία 67/548/EEC της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επικίνδυνες ουσίες. Η σχετική βεβαίωση του 
κατασκευαστή να προσκομισθεί με την τεχνική προσφορά. 

2. Οι κατασκευαστές των ισοδύναμων ειδών, για όσα είδη περιέχουν γραφίτη και μελάνι 
( laser toners και ink cartridges), θα πρέπει να δηλώσουν το είδος του γραφίτη και του 
μελανιού που θα χρησιμοποιήσουν .Δε θα πρέπει να είναι κατώτερων προδιαγραφών 
από του κατασκευαστή των αντίστοιχων original και το ίδιο ασφαλές στην χρήση. 
Απαραίτητη η συμμόρφωση της κατασκευάστριας εταιρείας του γραφίτη με τη 
REACH- (κανονισμός για την καταχώριση αξιολόγηση αδειοδότηση και τους 
περιορισμούς των χημικών προϊόντων). Να προσκομισθεί με την τεχνική προφορά: α) 
σχετική υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή των ισοδύναμων για όλα τα ανωτέρω 
β) παραπομπή σε σχετικά αποδεικτικά στοιχεία ( π.χ. τεχνικό φυλλάδιο, παραστατικά 
αγοράς, ιστοσελίδα κλπ). 
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3. Τα ανακατασκευασμένα toners θα πρέπει να έχουν ανακατασκευαστεί σύμφωνα με 
τα πρότυπα DIN33870-1 ( μονόχρωμα ) , DIN33870-2 ( έγχρωμα), τα 
ανακατασκευασμένα μελάνια σύμφωνα με τα πρότυπα DIN33871-1 και DIN33871-2 
αντίστοιχα. Να προσκομισθεί με την τεχνική προσφορά σχετική βεβαίωση από 
Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης.  Τα προιοντα να φέρουν σχετική ένδειξη στη 
συσκευασία τους. 

4. Τα ink- cartridge και toner- cartridge των προσφερόμενων ανακατασκευασμένων 
αναλωσίμων να έχουν χρησιμοποιηθεί μία μόνο φορά και να είναι μόνο “VIRGIN 
ORIGINAL CARTRIDGE”. Τα ανακατασκευασμένα toners να έχουν καινούργιο 
τύμπανο, καινούργιο wiper blade, καινούργιο ότι χρειάζεται αντικατάσταση:(doctor 
blade, doctor bar, chip κ.λ.π) Να προσκομιστεί με την τεχνική προσφορά σχετική 
βεβαίωση του κατασκευαστή. 

5. Για όλα τα προσφερόμενα αναλώσιμα θα δηλώνεται ο αριθμός των εκτιμώμενων 
σελίδων εκτύπωσης σύμφωνα με τις μεθόδους ISO/IEC19752 και ISO/IEC19798 για 
μονόχρωμο και έγχρωμο toner αντίστοιχα και σύμφωνα τη μέθοδο ISO/IEC 24711 για 
μελάνι (inkjet). 

6. Επιπλέον για όλα τα προσφερόμενα ισοδύναμα ανακατασκευασμένα και συμβατά 
αναλώσιμα και για κάθε κωδικό χωριστά, με την τεχνική προσορά να προσκομιστεί 
αναλυτική αναφορά ( test report) αναγνωρισμένου αρμόδιου φορέα(πχ 
Διπλωματούχος Μηχανολόγος) των σελίδων που τυπώνονται βάσει της ανωτέρω 
αντίστοιχης μεθόδου. Από τα test report θα πρέπει να προκύπτει ότι ο αριθμός των 
σελίδων εκτύπωσης δεν είναι μικρότερος του αντίστοιχου γνήσιου (original) 
προϊόντος 

7. Για τα ισοδύναμα αναλώσιμα προιοντα να υπάρχει τουλάχιστον μια φορά δυνατότητα 
ανακατασκευής τους. Να προσκομιστεί με την τεχνική προσφορά σχετική βεβαίωση 
του κατασκευαστή. 

8. Εάν τα γνήσια αναλώσιμα παρέχουν πληροφορίες μέσω του εκτυπωτή (π.χ. ποσοστό 
αναλώσιμου που υπολείπεται, ειδοποίηση για χαμηλή στάθμη κλπ), οι ίδιες 
πληροφορίες θα παρέχονται και από τα προσφερόμενα ισοδύναμα προιοντα. 

9. Τα  προσφερόμενα αναλώσιμα θα έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) 
χρόνια μετά την ημερομηνία παράδοσης. Εναλλακτικά θα πρέπει να έχουν ημ/νία 
παραγωγής ή ανακατασκευής το πολύ δύο μήνες πριν την ημ/νία παράδοσης. Τα 
ανωτέρω δεν απαιτούνται για όσα original προϊόντα δεν λήγουν ποτέ (lifetime) και θα 
αναφέρονται ρητώς στην τεχνική προσφορά. 

10. Εάν το γνήσιο αναλώσιμο φέρει κάλυμμα κεφαλής ή ταινία ασφαλείας ή αποστάτη 
μεταξύ blade και drum, τα οποία αφαιρούνται πριν τη χρήση, τα ίδια να φέρουν και τα 
προσφερόμενα ισοδύναμα προϊόντα. 

11. Οι κατασκευαστές των προσφερομένων αναλωσίμων θα πρέπει να είναι 
εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) και να έχουν ενεργές 
συμβάσεις τόσο με Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού όσο και με Σύστημα Εναλ. Διαχείρισης Συσκευασιών καθώς παράγουν 
και διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα, ως απαραίτητη νόμιμης άσκησης της 
δραστηριότητάς τους. Να προσκομισθεί πιστοποιητικό Εγγραφής στο ΕΜΠ.   

12. Κάθε αναλώσιμο θα είναι συσκευασμένο αεροστεγώς (προσυσκευασία). Κάθε 
προσυσκευασμένο αναλώσιμο θα τοποθετείται εντός χάρτινης σκληρής συσκευασίας 
(εξωτερική συσκευασία), ικανής να αντεπεξέλθει χωρίς να καταστραφεί η ίδια και το 
περιεχόμενο της, σε πανελλαδική αποστολή εντός ταχυδρομικών σάκων. 

13. Στην εξωτερική συσκευασία θα αναγράφονται στην ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα 
ευκρινώς: 
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Α) οι τύποι των συσκευών για τους οποίους προορίζονται 
Β) η επωνυμία του κατασκευαστή και το εμπορικό σήμα ( εάν υπάρχει) 
Γ)η ημερομηνία λήξης ή ενναλακτικά η ημερομηνία παραγωγής ή ανακατασκευής. 
Δεν απαιτείται για όσα original προιοντα δεν λήγουν ποτέ ( lifetime) και αναφέρονται 
ρητώς στην τεχνική προσφορά. 
Δ) ο τύπος του προσφερόμενου αναλωσίμου (πχ ανακατασκευασμένο- 
remanufactured κλπ) . 
Ε) ένδειξη περί ανακατασκευής βάσει DIN33870 ή DIN33871 σε περίπτωση 
ανακατασκευασμένου.   
 
                                            ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
1 Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας των αναλωσίμων τουλάχιστον δύο (2) 
ετών από την ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας. 
2 Να παρέχεται εγγύηση άμεσης αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων 
3. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν από την υπηρεσία ελαττώματα (πχ 
ανομοιόμορφη κατανομή μελάνης, μη αναγνώριση τους από το μηχάνημα κλπ) τα 
οποία έχουν σαν αποτέλεσμα την αλλοίωση  της ποιότητας εκτύπωσης (περιοδική ή 
μη), ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά είδη που 
εντοπίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν μερικώς εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Σε 
περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε αλλοίωση, σύμφωνα με τα παραπάνω σε 
ποσοστό πάνω από 10% της συνολικής ποσότητας και για διάστημα δύο (2) ετών 
από την παραλαβή τους, ο προμηθευτής υποχρεούται να αλλάξει όλη την υπόλοιπη 
ποσότητα. 
4. Ο προμηθευτής ανεξάρτητα αν είναι αντιπρόσωπος ή όχι της κατασκευάστριας 
εταιρείας, δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να βρει και να υποδείξει άλλη 
εταιρεία που θα αναλαμβάνει αντ΄ αυτού τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
ενότητα ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής, σε περίπτωση που 
πάψει να υφίσταται ως εταιρεία.  

 
 
 
1.  Ο υποφάκελος των δικαιολογητικών θα περιέχει : 
Α)  Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει 
ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του . Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα 
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στην ως παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε 
περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του 
άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη 
δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην 
περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 
43 του Ν.4506/2019)  
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Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας 
πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 
του Ν.4605/2019) 

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία 
ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν 
δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς. 

Β) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
της. 

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία 
ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν 
δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς. 

Γ) Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
της. 

Βάσει του άρθρου 73, παρ: 11, για δημόσιες συμβάσεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία 
ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. δεν απαιτείται το παρόν 
δικαιολογητικό συμμετοχής με την υποβολή της προσφοράς. 

Δ) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και 
τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Ε) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η 
υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του 
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες 
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 2. Ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει:  
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Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
της Πρόσκλησης . 
      3. Ο υποφάκελος της οικονομικής  προσφοράς θα περιέχει:   
Την οικονομική προσφορά όπου θα αναφέρεται η τιμή μονάδος του είδους και απαραίτητα ο 
αύξοντας αριθμός της κατάστασης.   Στην τιμή περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ.  
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 05/07/2022  ημέρα Τρίτη και ώρα 
14:30 μμ στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου Λευκάδας. 
Η αποσφράγιση της Διαγωνιστικής διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί στις 06/07/2022  ημέρα 
Τετάρτη   και ώρα 11:00 
Σε κάθε περίπτωση, πριν την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ όλα τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά, διαφορετικά θα πρέπει να προσκομιστούν όσα από αυτά έχουν λήξει. 
Πληροφορίες για την ανωτέρω προμήθεια μπορούν να ζητηθούν από την υπηρεσία μας κ .Πολίτη 
Βησσαρία τηλ:2645360306, το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και από το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Πρωτογενές αίτημα αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
22REQ010709184).       
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                     
 
                                                                                                         ΜΠΑΚΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ        
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