
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Κέρκυρα   18/06/2021
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 6ης Υ.Π.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ                           Αρ. Πρωτ: 10930
ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ και ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
«ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ: Κοντού Αικατερίνη
Τηλ.:26613-60718
FAX:26610-81086

ΣΥΛΛΟΓΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ    για  την  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- DVD-ΜΕΛΑΝΙΩΝ RIMEGE & PRIMERA-ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ” µε
CPV  30234400-2  & 30192110-5 ΓΙΑ  ΤΟ  ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 2.700,00€  συµπ/νου Φ.Π.Α.

ΣΧΕΤ.: 1. Ν.2955/2001

2. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11

3. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήµερα

4. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα µε το Ν. 3846/2012

5. Ν.4412/2016

6.Ν 3861/2010

7 Π.∆. 80/2016

8. Το αρ. Πρωτ:  10887/18-06-2021 πρωτογενές αίτηµα.

9. Αποφ.∆.Σ: 25ης-17ο/ 03-06-2021

10. Α∆Α:682Α4690Β3-4ΜΣ   Αποφ.  Αναλ.  Υποχρέωσης και αριθµ δέσµευσης 514/0,
Β.Ε.Ε.Π. 0/607, και Αρ. Πρωτ. : 10889/ 18-06-2021 [ΚΑΕ:1261α01].

Το Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας διενεργεί  συλλογή προσφορών  για την προµήθεια  υλικών
πληροφορικής –  DVD  -  ΜΕΛΑΝΙΩΝ RIMEGE  &  PRIMERA  -  ΧΑΡΤΙΝΕΣ  ΘΗΚΕΣ, όπως
αναγράφονται στο    Παράρτηµα Α και µε κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα, από
οικονοµικής άποψης, προσφορά  βάσει  τιµής. 

  Με την κατάθεση της προσφοράς θα πρέπει οι προσφέροντες να προσκοµίσουν  : 

  Α)Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρουν ότι αποδέχονται τους όρους της Συλλογής

  Β)Φορολογική ενηµερότητα,

  Γ) Ασφαλιστική ενηµερότητα και  

  ∆)Αντίγραφο ποινικού µητρώου,    όλα σε ισχύ.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιµές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες
του παρατηρητηρίου τιµών της ΕΠΥ, για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρηµένα σε αυτό και να
έχουν διάρκεια ισχύος προσφοράς για τέσσερις µήνες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α.

A/A ΕΙ∆ΟΣ: ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(TEMAXIA)

1

ΜΕΛΑΝΙΑ ORIGINAL RIMAGE ALL-IN-ONE 
ALLEGRO 100

5

2 ΜΕΛΑΝΙΑ PRIMERA BLACK 53604 6

3 ΜΕΛΑΝΙΑ PRIMERA YELLOW 53604 5

4 ΜΕΛΑΝΙΑ PRIMERA CYAN 53601 5

5 ΜΕΛΑΝΙΑ PRIMERA MAGENTA 53602 5

6 CD-R ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΨΙΜΩΝ ∆ΙΣΚΩΝ 2.500

7 DVD   ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΨΙΜΩΝ ∆ΙΣΚΩΝ  2.500

8 ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ για CD και DVD
5.000

Οι προσφορές θα αποστέλλονται µέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτηµάτων / 
προσφορών iSupplies (http://isupplies.gr) της εταιρείας iSmart P.C.Τηλ. 210-3601671 µέχρι 
την Πέµπτη 24-06-2021 και ώρα 13:00 µ.µ.

            Προκειµένου να µπορέστε να συµµετέχετε και να υποβάλλετε προσφορά  θα πρέπει να αποκτήσετε 
κωδικούς πρόσβασης για την εφαρµογή.

           Η εγγραφή στην πλατφόρµα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε µέσω τηλεφώνου στην iSmart 
P.C. στο 2103601671 είτε συµπληρώνοντας τη σχετική φόρµα εγγραφής στη διεύθυνση: 
http://isupplies.gr/auth/register. 

          Για κάθε έρευνα που καλείστε να συµµετάσχετε, θα ενηµερώνεστε µέσω email στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας. Για οποιαδήποτε περαιτέρω 
πληροφορία σχετικά µε την πλατφόρµα iSupplies µπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία 
επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

 
         Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων,η παραπάνω Συλλογή Προσφορών διατίθεται σε ηλεκτρονική
µορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (http://www.gnkerkyras.gr/), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο  ∆ηµοσίων  Συµβάσεων  (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.),  στην  ηλεκτρονική  ∆ιεύθυνση:
http://www.eprocurement.gov.gr, της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή καθώς
και µέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτηµάτων / προσφορών iSupplies (http://isupplies.gr) της
εταιρείας iSmart P.C

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες
αυτών ή συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας.

� Στις προσφορές να αναγράφεται ο κατασκευαστικός οίκος των ειδών και ότι φέρουν σή  -  
µανση   CE  .   

Παρακαλούµε στην προσφορά σας να αναφέρετε:
� Εάν τα υλικά είναι ετοιµοπαράδοτα
� Εάν όχι σε πόσο χρονικό διάστηµα θα είναι η παράδοση

O ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ

ΑΔΑ: ΩΑ6Μ4690Β3-42Α
21PROC008789020 2021-06-18


