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Σας αποστέλλουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια μελανιών/τόνερ για την κάλυψη των αναγκών της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Σανιδά Αικατερίνη

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

 Δεκτά γίνονται ΜΟΝΟ καινούρια και γνήσια αναλώσιμα.
 Προϊόντα αναγόμωσης, ανακατασκευασμένα ή συμβατά αναλώσιμα ΔΕΝ γίνονται αποδεκτά.
 Δεκτές θα γίνουν οι προσφορές οι οποίες θα προσφέρουν ΟΛΑ τα ζητούμενα είδη και η επιλογή θα γίνει με
κριτήριο την οικονομικότερη τιμή στο σύνολο των προσφερομένων ειδών.
 Στην υποβαλλόμενη προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός σελίδων που τυπώνει το
προσφερόμενο αναλώσιμο.
 Εφόσον κάποιο από τα προσφερόμενα είδη αποδειχτεί ελαττωματικό, θα αντικατασταθεί άμεσα με νέο αρίστης
ποιότητας, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.
 Εφόσον προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε φαξ, φωτοτυπικό , ή εκτυπωτή του Δήμου από τη χρήση των
προμηθευόμενων ειδών (γεγονός που θα πιστοποιηθεί είτε από την κατασκευάστρια εταιρεία είτε από
εξειδικευμένο φορέα συντήρησης των μηχανημάτων), ο προσφέρων θα αναλάβει είτε την αποκατάσταση της
βλάβης

του

μηχανήματος

είτε

την

αποζημίωση

της

χρέωσης

του

επισκευαστή.

 Τα υλικά θα παραδίδονται συσκευασμένα.
 Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν αποδεδειγμένα ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την
ημερομηνία παράδοσης.
 Στις εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφεται α) η συμβατότητα τύπου –μοντέλου και β) η ημερομηνία λήξης
του αναλωσίμου. Εάν η ημερομηνία λήξης δεν αναγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος θα πρέπει να
αναγράφεται σε υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που θα συνοδεύει τα προϊόντα.
 Οι εσωτερικές συσκευασίες θα είναι αεροστεγείς.

 Είδη που παραδίδονται σε συσκευασίες με ελλιπή σήμανση και γενικά συσκευασίες που δεν πληρούν τα
ανωτέρω ή παρουσιάζουν σημεία φθοράς, δεν θα παραλαμβάνονται και θα επιστρέφονται ως απαράδεκτα
στον προμηθευτή.
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