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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα  αναλώσιμα  των  μηχανημάτων  (φωτοτυπικών,  τηλεομοιοτυπικών  και
εκτυπωτών) θα είναι τα αυθεντικά του κατασκευαστή ή συμβατά ανακατασκευασμένα.
Ειδικά για τα αναλώσιμα με Αριθμούς. Τιμολογίου ΑΤ.13 και ΑΤ.14 (HP Color Laserjet
Pro MFP M 277n-Μαύρο-2800 σελ και HP Color Laserjet Pro MFP M 277n-Έγχρωμο-
2300 σελ) απαιτούνται αποκλειστικά  τα αυθεντικά του κατασκευαστή.

Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί
ποινή  αποκλεισμού   στον  σφραγισμένο  φάκελο  με  την  ένδειξη  «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.  1599/86 του συμμετέχοντα  στο  διαγωνισμό στην
οποία θα δηλώνεται ότι ο κατασκευαστής των αναλωσίμων διαθέτει από αναγνωρισμένο
φορέα πιστοποίησης τα εξής πιστοποιητικά ευρισκόμενα σε ισχύ:

α) ISO 9000:2008 ή ανώτερο
β) ISO 14000:2004 ή ανώτερο
γ) ISO 19752 και ISO 19798
Η  ανωτέρω  Υπεύθυνη  Δήλωση  προσκομίζεται  μόνον στην  περίπτωση

προσφερόμενων συμβατών ανακατασκευασμένων αναλωσίμων)

2)  Αντίγραφα των ανωτέρω πιστοποιητικών ISO  μεταφρασμένα επίσημα στην
ελληνική γλώσσα.

3)   Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό στην
οποία θα δηλώνεται ότι:

α) Η  ημερομηνία λήξης (use before) θα είναι διάρκειας τουλάχιστον 1 (ενός) έτους
από την ημερομηνία παραλαβής του αναλωσίμου.

β) Σε οποιαδήποτε δυσλειτουργία, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει το
ελαττωματικό αναλώσιμο εντός δυο (2) εργασίμων ημερών.

γ)  Σε  περίπτωση  βλάβης  εκτυπωτών/φωτοτυπικών/fax,  η  οποία  αποδεδειγμένα
οφείλεται σε διαρροή μελανιού στο εσωτερικό των παραπάνω μηχανημάτων, ο ανάδοχος
μετά από έκθεση του αρμοδίου τμήματος του Δήμου αναλαμβάνει το κόστος για την
επισκευή  και  τον  καθαρισμό  των  μηχανημάτων  αυτών,  συμπεριλαμβανομένων  των
μεταφορικών από και προς την υπηρεσία εγκατάστασης του μηχανήματος.   



Αγ.Ανάργυροι, 15-03-2018 Αγ.Ανάργυροι, 15-03-2018 Αγ.Ανάργυροι, 15-03-2018
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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