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Παπαδιαμαντοπούλου και Θηβών 1 

11527 Αθήνα  

Τηλ: 2132037301 - 2132037370 

e-mail: institutech@ich.gr  

Ημ/νία: 21/05/2021 

Αρ.πρωτ.: 890 

 
ΘΕΜΑ:  Προμήθεια μελανιών και λοιπών αναλωσίμων εκτυπωτών. 

  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
Έχοντας υπόψη :   

Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 21REQ008642594 

 

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών για τις 

ανάγκες του Ι.Υ.Π.» 

Αναθέτουσα Αρχή 
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού 

Αντικείμενο: 
Προμήθεια μελανιών εκτυπωτών 

Κωδικός CPV 
30192110-5 «ΜΕΛΑΝΙΑ» 

Είδος Σύμβασης: 
Σύμβαση προμήθειας ειδών 

Κριτήριο Ανάθεσης: 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής 

Ζητούμενος Χρόνος 

Παράδοσης 

5 μέρες 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 
3.100 (€) με Φ.Π.Α. (2.500€ καθαρή αξία και ΦΠΑ 24% 600€) 

Καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών 

28/05/2021 

Δημοσιότητα 

Στον δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής www.ich.gr , στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο 

ΚΗΜΔΗΣ 

 

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Ν.Π.Ι.Δ. (Π.Δ. 867/1979) προσκαλεί όλους τους 

ενδιαφερόμενους προμηθευτές,  

 

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής  

β) Ενώσεις φυσικών ή /και νομικών προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά  

γ) Συνεταιρισμοί  

δ) Κοινοπραξίες  

 

εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του έργου και πληρούν τους όρους και 

τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης να υποβάλλουν οικονομική προσφορά.  
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Επί της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016. 

 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 & 2 του άρθρου 73, στις 

περιπτώσεις που η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι μεγαλύτερη των 2.500,00€, μη 

συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου ΦΠΑ. οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται - επί ποινή 

απόρριψης – να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 

• Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 

• Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας 

 

Τέλος το ΙΥΠ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές 

και οι συμμετέχουσες εταιρείες υποχρεούνται –επί ποινή απόρριψης - να το αποστείλουν άμεσα. 

 

Για δαπάνη μεγαλύτερη των 5.000,00€ (άνευ ΦΠΑ) οι προσφορές απαραιτήτως να είναι σε 

εσώκλειστο φάκελο στον οποίο να αναγράφεται εξωτερικά ο αριθμός αίτησης ενώ για μικρότερα ποσά 

δύναται να αποσταλούν με email 

 

Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν 

κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης . 

Η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος συγκεκριμένα, τον 

προμηθευτή βαρύνουν: 

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% για προϊόντα & αγαθά ή  

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% για παροχή υπηρεσιών 

Το Ι.Υ.Π. βαρύνει ο ανάλογος Φ.Π.A. 

H πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιείται σε ευρώ (€) με την προσκόμιση των φορολογικών 

στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Α.Σ. και των λοιπών νόμιμων δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (ενδεικτικά αναφέρονται η 

ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα) εντός 30 ημερών από την οριστική παραλαβή των υπό 

προμήθεια ειδών. 

 

Κατάθεση προσφορών από 21/05/2021 έως 28/05/2021 είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση 

institutech@ich.gr είτε στην παρακάτω διεύθυνση: 

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Νοσοκομείο Παίδων «H Αγία Σοφία» κτήριο «Σπύρου Δοξιάδη» 

1ος όροφος, Παπαδιαμαντοπούλου και Θηβών 1 Αθήνα ΤΚ 11527. Υπόψη: Λογιστηρίου
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Όλα τα προσφερόμενα είδη θα είναι γνήσια αντιπροσωπείας – αυθεντικά προϊόντα των 

κατασκευαστριών εταιρειών των μηχανημάτων (original) και όχι ισοδύναμα.  

 

Σε περίπτωση που κάποια από τα προσφερόμενα είδη έχουν καταργηθεί τότε υπάρχει η 

δυνατότητα προσφοράς ισοδύναμου μελανιού συνοδευόμενου από έγγραφη βεβαίωση 

από τον κατασκευαστή των αντίστοιχων εκτυπωτών ή τον επίσημο αντιπρόσωπο του στην 

Ελλάδα, ότι τα προσφερόμενα ισοδύναμα μελάνια είναι κατάλληλα προς χρήση για τους 

εκτυπωτές για τους οποίους προορίζονται, μόνο τότε γίνονται δεκτές προσφορές για 

ισοδύναμα/συμβατά μελάνια. 

Η απόδειξη της μη ύπαρξης γνήσιου μελανιού για κάθε ένα από τα παρακάτω είδη 

βαραίνει τον υποψήφιο προμηθευτή. 

Διευκρινίζεται ότι τα αναγομωμένα τόνερ και μελάνια δεν θεωρούνται 

ισοδύναμα/συμβατά. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ 

α/α 
ΕΙΔΟΣ  ΜΕΛΑΝΙΟΥ / toner / 

αναλώσιμου 
ΧΡΩΜΑ ΕΙΔΟΣ  ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

1 Toner Samsung MLT-D116L Black ΜΑΥΡΟ 
Samsung Xpress M2825ND 

, M2835DW  
20 

2 Samsung R116 Laserjet Imaging Drum   
Samsung Xpress M2825ND 

, M2835DW  
3 

3 HP 305X Black Dual Pack LaserJet Toner  ΜΑΥΡΟ 
HP LaserJetPro 400 color 

MFP M475dn 
1 

4 
HP 305A 3-pack Cyan/Magenta/Yellow 
LaserJet Toner 

TriPack Toner 
(yellow, cyan, 

magenta) 

HP LaserJetPro 400 color 
MFP M475dn 

1 

5 HP 203X LaserJet Toner ΚΙΤΡΙΝΟ HP LaserJet Pro M254DW 2 

6 HP 203X LaserJet Toner ΚΥΑΝΟ HP LaserJet Pro M254DW 1 

7  HP 201X TriPack Toner  
TriPack Toner 
(yellow, cyan, 

magenta) 

HP COLORJET PRO 
M252dw 

1 

8 HP 934XL High Yield Black ΜΑΥΡΟ HP OFFICEJET PRO 6230 2 

9 HP 935XL CMY Value Pack 
TriPack  (yellow, 
cyan, magenta) 

HP OFFICEJET PRO 6230 2 

10 HP 350XL Black Inkjet Print Cartridge ΜΑΥΡΟ HP DeskJet D4260 2 

11 
351 HP 351XL Tri-color Inkjet Print 
Cartridge High Yield 

TriPack  (yellow, 
cyan, magenta) 

HP DeskJet D4260 1 

 

 

Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει με απευθείας ανάθεση και κριτήριο την χαμηλότερη 

τιμή, εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας.  

 

O προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3.100 (€) με Φ.Π.Α. (2.500€ καθαρή αξία και ΦΠΑ 

24% 600€) και βαρύνει τον Κ.Α. 00.64.07.02  

Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής 

του Ι.Υ.Π., κατόπιν ποιοτικού ελέγχου, με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου. 




