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ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια αναλωσίμων 
γραφίτη και τυμπάνων για εκτυπωτές  του  Ιδρύματος για το έτος 2019, συν. 
ποσού 3.094,60 € με τον Φ.Π.Α24% 
 
Το ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο Αγ. Στυλιανός», σύµφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 1 & 2 του Ν.4412/2016 3,  του άρθρου 328 του Ν. 
4412/2016 για τις απευθείας αναθέσεις, του Π.Δ 80/2016 και του άρθρου 203 του 
Ν.4555/2018 προτίθεται να πραγματοποιήσει σύµφωνα µε την υπ. αριθµ.106/2019 
Α.Α.Υ, προμήθεια αναλωσίμων γραφίτη και τυμπάνων για εκτυπωτές  του  
Ιδρύματος για το έτος 2019. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016 και θα γίνει με τη διαδικασία απόφασης απευθείας ανάθεσης Προέδρου 
με κριτήριο κατακύρωσης με την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφοράς αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού.  
Οι συμμετέχοντες στην πρόσκληση θα υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των 
ειδών.Η προμήθεια θα εκτελεστεί με τον τρόπο και στο χρόνο που θα οριστεί από την 
υπηρεσία ανάλογα με την ανάγκες του Ιδρύματος. Τόπος παράδοσης των προϊόντων 
και εργασιών ορίζεται το Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «OΑγ.Στυλιανός» 
Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 3.094,60 € με τον Φ.ΠΑ 
24%. Οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Ιδρύματος 
οικονομικού έτους 2019. Τα είδη, οι τεχνικές προδιαγραφές και το κόστος τους 
αναλύονται παρακάτω:  

TEM 

Μάρκα αναλωσίμου 
για μοντέλο 
εκτυπωτή Περιγραφή αντικειμένου 

ΤΙΜΗ/ 
ΤΕΜ 

Ενδεικτι
κό 
κόστος 
με ΦΠΑ 
24%  

3 SharpToner MX237GT
3-black Sharp AR6023N  

Γνήσιο Toner  Sharp 
Toner MX237GT3 για Sharp 
AR6023N (black) (για 20.000 
σελίδες) 62,00 € 186,00 € 

5 SET multipack 1500 XL 
(BL-MAG-YEL-CYAN) 
(για 780 σελίδες) Canon MB2350  

Γνήσιο μελάνι για εκτυπωτή 
Canon MB2350 , SET 
multipack 1500 XL (BL-MAG-
YEL-CYAN) (για 780 σελίδες) 63,00 € 315,00 € 

5 1500 XL (BLACK) (για 
1.200 σελίδες) Canon MB2350  

Γνήσιο μελάνι για εκτυπωτή 
Canon MB2350, 1500 XL 
(BLACK) (για 1.200 σελίδες) 25,00 € 

125,00 € 
 
 



 

 
2 

HP 301XL (Black) (για 
480 σελίδες)  HP DESKJET 1000 

Γνήσιο μελάνι για εκτυπωτή 
HP DESKJET 1000, HP 301XL 
(Black) (για 480 σελίδες) 30,00 € 60,00 € 

2 HP 301XL (έγχρωμο) 
(για 480 σελίδες)  HP DESKJET 1000 

Γνήσιο μελάνι για εκτυπωτή 
HP DESKJET 1000, HP 301XL 
(έγχρωμο) (για 480 σελίδες) 31,00 € 62,00 € 

1 LEXMARK Toner 
E260A11E (Black) (για 
3.500 σελίδες) 

LEXMARK 
E260/360DN 

Γνήσιο toner για εκτυπωτή 
LEXMARK E260/360DN, 
E260A11E (Black) (για 3.500 
σελίδες) 130,00 € 130,00 € 

1 LEXMARK Drum 
E260A11E (Black)  

LEXMARK 
E260/360DN 

Τύμπανο για εκτυπωτή 
LEXMARK E260/360DN, 
E260A11E (Black)  50,00 € 50,00 € 

2 LEXMARK Toner High 
Yield, 50F2X0E (Black)  LEXMARK MS415DN 

Γνήσιο toner για εκτυπωτή  
LEXMARK 415DN HighYield, 
50F2X0E(Black) (για 10.000 
σελίδες) 182,70 € 365,40 € 

2 
Lexmark 500Z Black 
Imaging Unit Return 
Program (50F0Z00) LEXMARK MS415DN 

Τύμπανο για εκτυπωτή 
LEXMARK 415DN, (Black) (για 
10.000 σελίδες) 44,00 € 88,00 € 

3 
XEROX Toner 
5222/5225/5230 
(Black) (για 30.000 
σελίδες) 

XEROX 
5222/5225/5230  

Γνήσιο toner για εκτυπωτή  
XEROX 5222/5225/5230 
(Black) (για 30.000 σελίδες) 92,00 € 276,00 € 

1 
XEROX Drum 
5222/5225/5230 
(Black) (για 50.000 
σελίδες) 

XEROX 
5222/5225/5230  

Τύμπανο  για εκτυπωτή  
XEROX 5222/5225/5230 
(Black)  (για 30.000 σελίδες) 130,00 € 130,00 € 

2 KX-FAT88X  Toner 
(Black) (για 2.000 
σελίδες) Panasonix KX-L421 

Γνήσιο toner για ΦΑΞ 
Panasonix KX-L421, KX-
FAT88X(Black) (για 2.000 
σελίδες) 35,00 € 70,00 € 

3 HP 650 BL (Black) (για 
360 σελίδες) HP 2645 

Γνήσιο μελάνι για εκτυπωτή 
HP 2645 advantage-650 BL 
(Black) (για 360 σελίδες) 12,00 € 36,00 € 

2 HP 650 CL (έγχρωμο) 
(για 200 σελίδες) HP 2645 

Γνήσιο μελάνι για εκτυπωτή 
HP 2645 advantage-650 CL 
(έγχρωμο) (για 200 σελίδες) 11,00 € 22,00 € 

2 lexmarktoner 51B2000 
(2.500 σελίδες) 

Lexmarklaser 
MX317dn 

γνήσιο τονερ για lexmarklaser 
MX317dn (black) - 51B2000 
(2500 σελίδες) 73,00 € 146,00 € 

5 SAMSUNG Toner MLT-
D116L/ELS(για 3.000 
σελίδες) 

SAMSUNG XPRES 
M2675FN & 
Samsung SL 
M2625D  

Γνήσιο toner 
γιαεκτυπωτήSAMSUNG XPRES 
M2675FN, MLT-D116L/ELS 
(για 3.000 σελίδες) 79,00 € 395,00 € 

2 
SAMSUNG Drum MLT-
R116/ELS(για 9.000 
σελίδες) 

SAMSUNG XPRES 
M2675FN 

Τύμπανο για εκτυπωτή  
SAMSUNG XPRES M2675FN, 
MLT-R116 (για 9.000 σελίδες) 59,00 € 118,00 € 



2 HP CF226X 26X (για 
9.000 σελίδες) 

HP LASER JET PRO 
M402DN 

Γνήσιο toner γιαεκτυπωτήHP 
LASER JET PRO M402DN, 
CF226X 26X (για 9.000 
σελίδες) 210,00 € 420,00 € 

3 
Epson BOTTLE T6641  
(Black)  (για 4000 
σελίδες) Epson L310 

Γνήσιο μελάνι για εκτυπωτή 
Epson L310 (Black) BOTTLE 
T6641 (για 4.000 σελίδες) 7,00 € 21,00 € 

6 
Epson Bottle Τ6642-3-
4  
(cyan,magenta,yellow) 
(6.500 σελίδες) Epson L310 

Γνήσιο μελάνι για εκτυπωτή 
Epson L310 έγχρωμα  Bottle 
Τ6642-3-4 
(cyan,magenta,yellow) (6.500 
σελίδες) 7,00 € 42,00 € 

6 ΜελανοταινίαEpson  
LX-350  & LX 300+II 

Epson dot matrix LX-
350   &  LX 300+II 

Μελανοταινίαγια  Epson dot 
matrix LX-350 & LX 300+II  6,20 € 37,20 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.094,60 
€ 

60 
Ο προμηθευτής που θα αναδειχτεί από την διαδικασία της δημοσίευσης 

υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης 
κατακύρωσης να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού όπου  θα δεσμευτεί 
ότι τα είδη που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των 
τεχνικών προδιαγραφών, χαρακτηριστικών της προσφοράς και ότι θα είναι στο 
σύνολό τους από υλικά άριστης ποιότητας και κατασκευής, Εάν κατά την παραλαβή 
των ειδών διαπιστωθεί ότι δεν πληρούν τους όρους της συμφωνημένης σύμβασης και 
των τεχνικών προδιαγραφών και δεν θα είναι δυνατό κατά την απόλυτη κρίση της 
επιτροπής παραλαβής με αντικατάσταση των ελαττωματικών ειδών – προϊόντων να 
γίνονται απόλυτα κατάλληλα και έτοιμα για την χρήση που προορίζονται θα 
απορρίπτεται και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να 
αντικαταστήσει ολόκληρη την ακατάλληλη ποσότητα και είδος μέσα σε μία ( 1 ) μέρα 
από τη διαπίστωση της παραβιάσεως των συμφωνηθέντων όρων. Αν η ανωτέρω 
προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Οι δαπάνες 
επιστροφής στον προμηθευτή των ακατάλληλων προϊόντων και αποστολής στο 
Ίδρυμα, θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής  βαρύνεται με κράτηση φόρου 
εισοδήματος  στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε τυχόν νόμιμη δαπάνη 

Η παραπάνω πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του 
∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου, https://www.agios-stylianos.gr/σύµφωνα µε τον ισχύοντα 
νόµο 4412/2016. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους 
από την 19/03/2019 μέχρι την 26/03/2019, στο γραφείο Προμηθειών του 
Ιδρύµατος,με φυσικό (οδός 28ης Οκτωβρίου 99, Θεσσαλονίκη) ή ηλεκτρονικό τρόπο 
(ηλεκτρονική διεύθυνση : agstyl1@otenet.gr). 
Επιπλέον, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 
παρακαλούμε, οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν : φορολογική και 
ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου. Για πληροφορίες 
σχετικά με την διαδικασία ανάθεσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 
στο Γραφείο Προμηθειών του Ιδρύματος, (αρμόδια υπάλληλος Χαμουργιωτάκη 
Αργυρώ) τηλ 2310-941777 µε εσωτερικό 21, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

 
Η Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 
 



ΓναρδέλληΜελποµένη 


