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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

    Με τη παρούσα μελέτη που συντάχθηκε, προβλέπεται να γίνει η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  Η/Υ  προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες 
για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας. Αναλυτικά η 
προμήθεια περιλαμβάνει toner, μελανοταινίες,  και μελάνια  για μηχανογραφικές 
συσκευές (εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, συσκευές τηλεομοιοτυπίας & φάξ), τύμπανα 
για εκτυπωτές, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αλμωπίας σε αναλώσιμα. Τα 
προς προμήθεια είδη, θα πρέπει να είναι γνήσια ή  ισοδύναμα ( συμβατά). 

Σε περίπτωση που προσφερθούν ισοδύναμα (συμβατά) μελάνια / τόνερ θα πρέπει η 
ποιότητα εκτύπωσης, καθώς και η διάρκεια (αριθμός εκτυπώσεων) του ισοδύναμου 
προϊόντος να συμφωνεί με τις προδιαγραφές του γνήσιου κατασκευαστή. Επιπλέον 
απαιτείται , Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α΄75  του προσφέροντος ότι έχει 
πιστοποίηση ISO 9001 και ISO 14001.  

Εφόσον κάποιο από τα προσφερόμενα είδη αποδειχτεί ελαττωματικό, θα 
αντικατασταθεί άμεσα με νέο αρίστης ποιότητας, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του 
Δήμου. Τυχόν «κρυμμένα» ελαττώματα τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την κακή 
εκτύπωση ή την παντελή έλλειψη εκτύπωσης, αφού διαπιστωθούν από την 
Υπηρεσία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%, δημιουργούν υποχρέωση του 
προμηθευτή για αντικατάσταση  όλης της λοιπής ποσότητας, καθώς και των 
ελαττωματικών υλικών που εντοπίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν μερικώς.  
Εφόσον προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε εκτυπωτή ή plotter του Δήμου από τη 
χρήση ισοδύναμων ή συμβατών τόνερ (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. 

Η ποιότητα εκτύπωσης, καθώς και ο αριθμός εκτυπώσεων του ισοδύναμου 
προϊόντος, συμφωνούν με τις προδιαγραφές του γνήσιου του κατασκευαστή. Σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί αριθμός εκτυπώσεων μικρότερος κατά 15% σε σχέση 
με τις προδιαγραφές, θα αντικατασταθεί όλη η υπό προμήθεια ποσότητα του 
προσφερόμενου είδους. 
Τα υλικά θα παραδίδονται συσκευασμένα: 

Στις εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφεται α) η συμβατότητα τύπου –μοντέλου, 
και β) η ημερομηνία λήξης ή εναλλακτικά, η ημερομηνία κατασκευής. 
 

Οι εσωτερικές συσκευασίες θα είναι αεροστεγείς. 
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Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά 
την ημερομηνία παράδοσης. 
Τα προσφερόμενα είδη δεν είναι αναγομωμένα ή ανακατασκευασμένα. 

Τα ανωτέρω είδη θα παραδοθούν στο Δημαρχείο Αλμωπίας σταδιακά ανάλογα με τις 
ανάγκες του Δήμου. 
Αναλυτικά οι ποσότητες και οι αντίστοιχες τιμές καθώς και τα χαρακτηριστικά  τους 
αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό – τεχνικές προδιαγραφές. 

 
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης υπολογίζεται σε 9.200,50 € και θα καλυφθεί από 
τον Κ.Α. 10.6614.0002 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015 με 
τίτλο «Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου – αναλώσιμα Η/Υ. 

 

 

                                                                                                          Αριδαία, 14-08-2015 
            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                             Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
      Αριδαία, 14-08-2015 
H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                     ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                                            
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
                                                                                                         
 
   ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
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