
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ 
ΤΛΙΚΩΝ Η/Τ (Μελάνια, ηόνερ, κ.α.) 

 
A. Οη πξνζθέξνληεο ζα πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ δειώλνληαο -θαη’ ειάρηζηνλ- 

ηε ζπκκόξθσζή ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο , όπσο 
απηέο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

 
1. Τα πξνζθεξόκελα είδε λα είλαη γλήζηα αληηπξνζσπείαο - απζεληηθά 

πξντόληα ησλ θαηαζθεπαζηξηώλ εηαηξεηώλ ησλ κεραλεκάησλ 

(original) ή ηζνδύλακα απηώλ. 
 

2. Όια ηα πξνζθεξόκελα είδε λα είλαη θαηλνύξηα θαη ζε άξηζηε 
θαηάζηαζε. [Γηα ηα inkjet θαη Toner λα δνζνύλ ζηνηρεία, ζε πίνακα, 
γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο (ζηα inkjet πνζόηεηα ζε ml 

θαη ζηα Laser Toner αξηζκόο ζειίδσλ πνπ ηππώλεη βάζεη ISO/IEC 
19752)]. 

 
3. Όια ηα κειαλνδνρεία παξαδίδνληαη ζπζθεπαζκέλα κε αλαγξαθόκελεο 

εκεξνκελίεο ιήμεο.  
 

4. Τα κειαλνδνρεία λα έρνπλ εκεξνκελία ιήμεο ηνπιάρηζηνλ δύν (2) 

ρξόληα κεηά από ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπο θαη λα παξέρεηαη 
εγγύεζε αληηθαηάζηαζεο ειαηησκαηηθώλ πξντόλησλ θαη εγγύεζε 

θαιήο ιεηηνπξγίαο εθηππσηή.  
 

5. Σε πεξίπησζε πνπ πξνζθεξζνύλ κειάληα ή ηόλεξ δηαθνξεηηθνύ 
θαηαζθεπαζηή από απηόλ ηνπ εθηππσηή γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη, 
ηόηε απαηηείηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ 

πξνζθέξνληνο όηη: 
i. Έρεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001:2008 ή ηζνδύλακε ή αλώηεξε, 

ISO 14001:2004 ή ηζνδύλακε ή αλώηεξε (πεξί θηιηθόηεηαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο). Σπλεκκέλα, απαηηείηαη επίζεο λα πξνζθνκηζηνύλ 

επηθπξσκέλα, θαηά λόκν, αληίγξαθα ησλ ελ ιόγσ 
πηζηνπνηήζεσλ. 

ii.  Όια ηα επηκέξνπο εμαξηήκαηα ηνπ cartridge πνπ είλαη 

αληηθαηαζηάζηκα, είλαη θαηλνύξηα, εθάκηιιεο πνηόηεηαο κε ηα 
original (π.ρ. drum, blade, roller θ.ι.π.).  

iii. Τα πιηθά (κειάληα θαη ηόλεξ) είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο θαη όηη ηα 
κειαλνδνρεία έρνπλ ππνζηεί ζπληήξεζε ηνπ πιαζηηθνύ 
θαιύκκαηνο κε αληηθαηάζηαζε ησλ θζαξκέλσλ θαη 

ειαηησκαηηθώλ κεξώλ, θαζώο θαη θαζαξηζκό – αληηθαηάζηαζε 
θεθαιώλ / ηπκπάλσλ εθηύπσζεο θαη απνδίδνπλ ην ίδην θαιά 

όπσο ηα γλήζηα-απζεληηθά (original) πξντόληα πνπ παξέρνληαη 
από ηνλ θαηαζθεπαζηή.  

iv. Εθόζνλ θάπνην από ηα αλαθαηαζθεπαζκέλα πξντόληα απνδεηρζεί 
ειαηησκαηηθό, ζα αληηθαηαζηαζεί άκεζα κε λέν αξίζηεο 
πνηόηεηαο θαη εάλ απνδεηρζνύλ ειαηησκαηηθά πεξηζζόηεξα από 



ηξία πξντόληα, ζα αληηθαηαζηαζεί όιε ε πνζόηεηα ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο κε λέα πξντόληα. 

v. Παξέρεηαη εγγύεζε αληηθαηάζηαζεο ειαηησκαηηθώλ πξντόλησλ 
θαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο εθηππσηηθώλ ζπζθεπώλ. 

vi. Εάλ πξνθιεζεί νπνηαδήπνηε βιάβε ζε εθηππσηηθή ζπζθεπή ηνπ 
Ννζνθνκείνπ από ηε ρξήζε ησλ αλαθαηαζθεπαζκέλσλ 

πξντόλησλ (γεγνλόο πνπ ζα πηζηνπνηεζεί από ηελ 
θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ή από εμεηδηθεπκέλν θνξέα 
ζπληήξεζεο εθηππσηώλ), ζα αλαιάβεη ηελ αληηθαηάζηαζε ή ηελ  

απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ηεο εθηππσηηθήο ζπζθεπήο θαη ηελ 
απνδεκίσζε ηεο ρξέσζεο ηνπ επηζθεπαζηή.  

vii. Επίζεο ηπρόλ «θξπκκέλα» ειαηηώκαηα (αλνκνηόκνξθε 
θαηαλνκή κειάλεο– θόιιαο θ.ι.π) ηα νπνία έρνπλ ζαλ 
απνηέιεζκα ηελ πεξηνδηθή ηπραία θαθή εθηύπσζε ή ηελ έιιεηςε 

παληεινύο εθηύπσζεο αθνύ δηαπηζησζνύλ από ηελ Υπεξεζία, 
δεκηνπξγνύλ ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα αληηθαηάζηαζε 

όιεο ηεο ινηπήο πνζόηεηαο, θαζώο θαη ειιαησκαηηθώλ πνπ 
εληνπίζηεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ κεξηθώο.  

viii. Σε πεξίπησζε πνπ θαηαξγεζεί ε ρξήζε ελόο ή πεξηζζνηέξσλ 
εθηππσηώλ ηα κειάληα ή ηόλεξ πνπ ρξεζηκνπνηεί, ζα 
αληηθαζίζηαληαη από αληίζηνηρα άιισλ ζε ρξήζε εθηππσηώλ.  

ix. Η πνηόηεηα εθηύπσζεο θαζώο θαη ν αξηζκόο εθηππώζεσλ ηνπ 
αλαθαηαζθεπαζκέλνπ ζπκθσλνύλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

αληίζηνηρνπ γλήζηνπ (original) πιηθνύ ηνπ θαηαζθεπαζηή. Σε 
πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί αξηζκόο εθηππώζεσλ κηθξόηεξνο 

θαηά 15% ζε ζρέζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ζα αληηθαηαζηαζεί όιε 
ε ππό πξνκήζεηα πνζόηεηα ηνπ πξνζθεξόκελνπ είδνπο. 

x. Οη παξαπάλσ δειώζεηο ζα ζπκπεξηιεθζνύλ σο όξνη ηεο 

ζύκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί. 
xi. Εθόζνλ δεηεζεί λα θαηαηεζνύλ δείγκαηα γηα κειάληα ή toner, 

πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνύλ από ηελ αξκόδηα Επηηξνπή 
Αμηνιόγεζεο ηνπ Δηαγσληζκνύ, ηόηε ν δηαγσληδόκελνο νθείιεη 

εληόο 5 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ εηδνπνίεζε λα ηα 
πξνζθνκίζεη. 

 

B. Τα αλαθαηαζθεπαζκέλα είδε πξέπεη λα παξαδίδνληαη ζε ράξηηλε ζθιεξή 
ζπζθεπαζία, ε νπνία λα αλαγξάθεη επθξηλώο ηνπο ηύπνπο ησλ εθηππσηώλ 

γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδνληαη. Τα αλαθαηαζθεπαζκέλα κειάληα ζα πξέπεη 
επίζεο λα έρνπλ πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα θεθαιήο, ην νπνίν λα αθαηξείηαη 
πξηλ από ηε ρξήζε. Οη εζσηεξηθέο ζπζθεπαζίεο ζα είλαη αεξνζηεγείο. 

 
C. Τα πξνζθεξόκελα είδε ζα πξέπεη λα είλαη αξίζηεο θαηάζηαζεο (ζα πξέπεη 

λα κελ έρνπλ θζνξέο ή αιινηώζεηο). Σε πεξίπησζε πνπ ε Επηηξνπή 
Παξαιαβήο δηαπηζηώζεη όηη ηα πξνζθεξόκελα είδε δελ πιεξνύλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο, ν πξνκεζεπηήο νθείιεη απζεκεξόλ λα αληηθαηαζηήζεη ηα ελ 
ιόγσ είδε. 

 

 



Δσναηόηηηα παραλαβής κενών ηόνερ και διάθεζή ηοσς προς 
ανακύκλωζη: 

 
1) Τν Ννζνθνκείν δηαζέηεη ζηηο απνζήθεο ηνπ δηάθνξεο πνζόηεηεο θελώλ 

δνρείσλ κειάλεο, αληίζηνηρα κε ηα ππό πξνκήζεηα είδε, ηα νπνία 
πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη πξνο αλαθύθισζε. 

2) Ο αλάδνρνο, εθ΄όζνλ ην επηζπκεί, δύλαηαη λα παξαιάβεη ηα θελά 
ηόλεξ, πξνθεηκέλνπ λα ηα δηαζέζεη πξνο αλαθύθισζε. 

3) Η παξαιαβή ησλ ηόλεξ από ηηο απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ε 

δηάζεζή ηνπο πξνο αλαθύθισζε ζα γίλεη κε επζύλε, κέξηκλα θαη έμνδα 
ηνπ αλαδόρνπ. 

4) Σε πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη αλάδνρνη επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ 
ζηε δηαδηθαζία επηζηξνθήο ησλ θελώλ δνρείσλ κειάλεο, ζα πξέπεη λα 
ην αλαθέξνπλ ξεηά ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπο, όπσο επίζεο θαη λα 

ζπκπιεξώζνπλ Υπεύζπλε Δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986/Α΄75, ζηελ νπνία 
ζα δεζκεύνληαη όηη ζα ηα δηαζέζνπλ πξνο αλαθύθισζε. 

5) Η ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ αλαδόρσλ ζην πξόγξακκα επηζηξνθήο 
θαη αλαθύθισζεο ησλ θελώλ δνρείσλ κειάλεο είλαη προαιρεηική. 

6) Τπρόλ ρξεκαηηθή απνδεκίσζε πξνο ην Ννζνθνκείν πνπ ελδερνκέλσο 
ζα πξνθύςεη από ηε δηαδηθαζία αλαθύθισζεο, ζα πξέπεη λα 
ζπλππνινγηζηεί θαη λα ζπκςεθηζηεί ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ 

ππνςεθίσλ αλαδόρσλ. 


