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ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΕΛΑΝΙΩΝ (CPV: 30192110-5)»

Το «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.»

σε  εκτέλεση  της  υπ’αριθμ.65/17-7-2015/21-7-2015  (Θέμα  1)  Απόφασης  της  ΕΠΥ, ανακοινώνει  την  διενέργεια 
δημόσιας  διαβούλευσης  των  τεχνικών  προδιαγραφών  του  διαγωνισμού  του  ΠΠΥΥ  2014  «ΜΕΛΑΝΙΩΝ  (CPV: 
30192110-5)» .

1. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε μία (1) εβδομάδα από την ημέρα της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα 
του Νοσοκομείου (http://www.sismanoglio.gr/PROMITH-DIAV/diav.htm) ήτοι  από την Παρασκευή 22/1/2016  έως 
και  την  Παρασκευή  29/1/2016. Σε  περίπτωση τροποποίησης  των  τεχνικών  προδιαγραφών,  ως  αποτέλεσμα της 
διαβούλευσης, θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες προδιαγραφές για τέσσερις (4) επιπλέον ημέρες.

2. Οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του  Νοσοκομείου,  μπορούν  να  αποστείλουν  εμπρόθεσμα  τις  παρατηρήσεις  τους  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση 
promithion@sismanoglio.gr

3.  Το  Νοσοκομείο  δεν  δεσμεύεται  να υιοθετήσει  τις  προτάσεις  και  θα αποφασίσει  για  την  οριστικοποίηση  των 
Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, 
εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

4. Μετά την οριστικοποίηση τους, οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές θα αποσταλούν απευθείας για έγκριση στην 
ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε., με κοινοποίηση στην Ε.Π.Υ., μαζί με όλα τα συνημμένα έγγραφα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ α/α

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΛΙΟΥΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κοινοποίηση: 
Γραφείο Προμηθειών 

http://www.sismanoglio.gr/PROMITH-DIAV/diav.htm


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

       1)  Όλα τα προσφερόμενα είδη να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 24 μηνών μετά την ημερομηνία 
παράδοσης (ως ημερομηνία παράδοσης ορίζεται η αναγραφόμενη στο τιμολόγιο ή το δελτίο αποστολής).

2)  Να παρέχεται  εγγύηση  καλής  λειτουργίας  τουλάχιστον  24  μηνών  από  την  ημερομηνία  παράδοσης,  με 

άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης.

3)  Να αναγράφεται η τιμή μονάδας και ο συνολικός αριθμός σελίδων που εκτυπώνει κάθε ζητηθέν είδος. Η 

ποιότητα  εκτύπωσης  του  ισοδύναμου (συμβατού  ή  ανακατασκευασμένου)  πρέπει  να  συμφωνεί  με  τις 

προδιαγραφές του αντίστοιχου γνήσιου (original)  υλικού του, ενώ ο αριθμός εκτυπωμένων σελίδων να 

είναι τουλάχιστον ίσος με αυτόν του γνήσιου. Η επιλογή θα γίνει με βάση τη φθηνότερη τιμή μονάδας.

4)  Η  προμήθεια,  ειδικά  των  έγχρωμων  μελανιών,  θα  πρέπει  να  γίνει  τμηματικά,  έτσι  ώστε  σε  πιθανή 

αχρήστευση  εκτυπωτών  να  μην  γίνει  προμήθεια  αναλωσίμων,  τα  οποία  δεν  θα  μπορούν  να 

χρησιμοποιηθούν. Προτείνεται επίσης, όπως η Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών έχει τη δυνατότητα 

αύξησης ή μείωσης των αναγκαίων ποσοτήτων,  λαμβάνοντας υπ’ όψη τα δεδομένα κατά το χρόνο της 

Αξιολόγησης.

5)  Απαιτείται,  επί  ποινής  αποκλεισμού,  έγγραφη  βεβαίωση  του  κατασκευαστή  ότι  έχει  πιστοποίηση  ISO 

9001:2008  (Σύστημα  Διαχείρισης  Ποιότητας)  ή  ισοδύναμη,  πιστοποίηση  ISO  14001:2004  (Συστήματος 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) ή ισοδύναμη, και προσκόμιση επικυρωμένων κατά το νόμο των αντιγράφων 

τους. Να σημειωθεί ότι  η πιστοποίηση  ISO 9001 πρέπει  να αφορά τόσο τον προσφέροντα όσο και την 

εταιρία παραγωγής, αν αυτά είναι διαφορετικά

6)  Απαιτείται  υπεύθυνη  δήλωση  του  κατασκευαστή,  ότι  τα  προϊόντα  του  είναι  ελεύθερα  πατεντών,  δεν 

προσβάλλουν κατοχυρωμένα δικαιώματα του κατασκευαστή  των  original και  η κυκλοφορία τους  είναι 

νόμιμη εντός των ορίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

7)   Τόσο  τα  μελάνια  όσο  και  τα  toner απαραιτήτως,  να  είναι  εσωτερικά  συσκευασμένα  αεροστεγώς,  σε 

συσκευασία κατάλληλη, τόσο για την ασφαλή μεταφορά τους, όσο και για τη μακροχρόνια αποθήκευσή 

τους. Η εξωτερική συσκευασία να φέρει την επωνυμία του κατασκευαστή (brand name), τοποθετημένους 

κωδικούς  αναγνώρισης  (barcode),  περιγραφή  συμβατότητας  τύπου-μοντέλου  και  αναγραφόμενη 

ημερομηνία λήξης.

8)   Τα προϊόντα θα πρέπει να πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές του κάθε μηχανήματος.



9)   Στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να επισυνάπτεται λίστα με στοιχεία μεγάλων πελατών- Φορέων του 

Δημοσίου  (τουλάχιστον  3  κατά τη  διάρκεια  της  τελευταίας  τριετίας),  με  στοιχεία επικοινωνίας  για  την 

επαλήθευση της συνεργασίας.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 

 Τα γνήσια αναλώσιμα θα πληρούν, συμπληρωματικά µε τους γενικούς όρους, τα παρακάτω: 

 1)    Τα  μελάνια  να  είναι  καινούργια,  αρίστης  κατασκευής  και  γνήσια  της  ίδιας  κατασκευάστριας  εταιρείας  
µε τον  αντίστοιχο εκτυπωτή.

 Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 

 Τα ισοδύναμα αναλώσιμα θα πληρούν, συμπληρωματικά µε τους γενικούς όρους, τα παρακάτω: 

 1)      Σύμφωνα με έγγραφη δήλωση του προμηθευτή δεν θα είναι προϊόντα απλής αναγόμωσης αλλά πλήρως 
ανακατασκευασμένα,  έχοντας  υποστεί  ολική  συντήρηση,  με  αντικατάσταση  όλων των φθαρμένων μερών  με 
καινούρια.

2)      Η εταιρία παραγωγής να λειτουργεί με την απαραίτητη σχετική άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με το νόμο.

3)      Να δηλώνεται υπεύθυνα, ότι  βλάβες των εκτυπωτών στους οποίους θα χρησιμοποιηθούν ισοδύναμα 

αναλώσιμα, οι οποίες οφείλονται σε αστοχία των αναλωσίμων (γεγονός που θα πιστοποιείται είτε από 

την κατασκευάστρια εταιρία είτε από εξουσιοδοτημένο φορέα συντήρησης τους), και με την προϋπόθεση 

της ορθής χρήσης τόσο των εκτυπωτών όσο και των αναλωσίμων, θα αποκαθίστανται με μέριμνα και 

έξοδα του προμηθευτή.

4)      Να  δοθούν  στοιχεία  απόδοσης  για  κάθε  ζητηθέν  αναλώσιμο  (τουλάχιστον  σε  αριθμό  σελίδων  που 

εκτυπώνονται), σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/19752 (μονόχρωμα laser),  ISO/19798 (έγχρωμα laser),  και 

ISO/24711 (έγχρωμα inkjet).

5)      Ως  ισοδύναμα  γίνονται  δεκτά  ανακατασκευασμένα με έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ότι: 

α.  Τα προϊόντα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα µε τις προδιαγραφές DIN 33870 (LASER  TONER) & DIN 33871 

(INKJET) ή ισοδύναμες. 

β . Τα cartridge (inkjet & laserr) έχουν χρησιμοποιηθεί µία µόνο φορά (VIRGIN CARTRIDGE). 

γ. Έχουν οικολογικό χημικό toner. 

δ. Τα ανακατασκευασμένα laser CARTRIDGE µε ενσωματωμένο τύμπανο έχουν: 

−  καινούργιο τύμπανο 



−  καινούργιο VIPER BLADE 

−  καινούργιο ότι χρειάζεται αντικατάσταση (CHIP, BLADE, DOCTOR BAR, κλπ) 

−  ταινία ασφαλείας. 

6)  Τα αναλώσιμα υλικά που τυχόν βρεθούν είτε κατά τον έλεγχο παραλαβής είτε μετέπειτα   κατά την περίοδο 

χρήσης τους, ακατάλληλα με αποτέλεσμα :

 ● ποιότητα εκτύπωσης μη ισάξια του αυθεντικού

 ● κακή ή/και παντελή έλλειψη εκτύπωσης

 ● να μην αναγνωρίζονται από το μηχάνημα για το οποίο προορίζονται

 ● μικρότερο αριθμό εκτυπώσεων από τον αριθμό που προβλέπεται από τα αντίστοιχα ISO (αριθμού σελίδων 

εκτύπωσης) θα  αντικαθίστανται  άμεσα  με  νέα  αρίστης  ποιότητας,  εάν  δε,  αποδειχτούν  ελαττωματικά 

περισσότερα των τριών (3) τεμαχίων ενός κωδικού, υποχρεώνεται ο ανάδοχος να αντικαταστήσει όλη την 

ποσότητα του συγκεκριμένου κωδικού, σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2)  ημερολογιακών ημερών, χωρίς 

καμία οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου. 


