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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η προμήθεια μελανιών και τόνερ για τους εκτυπωτές 

και τα φωτοτυπικά μηχανήματα, για τις  ανάγκες των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜ. 

Οι ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές για τα προς προμήθεια είδη εκτιμήθηκαν 

κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτουν τις αντίστοιχες ανάγκες. Ο προϋπολογισμός συντάχθηκε 

μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα Προμηθειών στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχα είδη, 

χωρίς σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν το προσήκον μέτρο, ενώ ελήφθησαν υπόψη οι 

αντίστοιχες τιμές των προσφορών του προηγούμενου έτους.  

Τα είδη θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 

Α. Για όλες τις κατηγορίες των μελανιών και τόνερ θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Να είναι γνήσια αυθεντικά προϊόντα των κατασκευαστριών εταιρειών των μηχανημάτων 

(ORIGINAL)  

2. Όλα τα προσφερόμενα είδη (ORIGINAL) να είναι καινούργια και σε άριστη κατάσταση και 

να προσφερθεί το μελάνι με τη μεγαλύτερη δυνατή χωρητικότητα και αριθμό σελίδων, 

σύμφωνα με τα πρότυπα α) ISO/IEC 19752 πρότυπο για μετρήσεις απόδοσης σελίδων για 

κασέτες τόνερ εκτυπωτών μονόχρωμης εκτύπωσης, όπου περιγράφεται ο συνολικός 

αριθμός σελίδων που μπορούν να εκτυπωθούν από μια κασέτα εκτύπωσης καθώς και τα 

συμπληρωματικά είδη: β) ISO/IEC 24711 πρότυπο για τη μέτρηση απόδοσης σελίδων για 

τις κασέτες εκτύπωσης ψεκασμού  μελανοδοχείων έγχρωμων εκτυπώσεων και γ) ISO/IEC 

19798 κασέτες τόνερ έγχρωμων εκτυπώσεων. 

3. Όλα τα μελανοδοχεία παραδίδονται συσκευασμένα με αναγραφόμενες ημερομηνίες 

κατασκευής και λήξης. 

4. Τα μελανοδοχεία θα έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά από την 

ημερομηνία παράδοσής τους. 

5. Εφόσον κάποιο από τα γνήσια προϊόντα αποδειχθεί ελαττωματικό, θα αντικατασταθεί 

άμεσα με νέο άριστης ποιότητας και αν αποδειχθούν ελαττωματικά περισσότερα από το 

10% των προϊόντων στην ίδια παρτίδα, θα αντικατασταθεί όλη η ποσότητα του είδους με 

νέα προϊόντα, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. 

6. Οι μελανοταινίες πρέπει να έχουν προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής, το οποίο να αφαιρείται 

πριν από τη χρήση και να αναφέρεται το μήκος της ταινίας στη συσκευασία. 

7. Τα υλικά θα παραδίδονται συσκευασμένα. 

8. Στο εξωτερικό τμήμα των συσκευασιών θα αναγράφεται α) το όνομα του κατασκευαστή β) 

η συμβατότητα τύπου – μοντέλου, και γ) η ημερομηνία λήξης ή εναλλακτικά, η ημερομηνία 

κατασκευής.  

9. Οι συσκευασίες θα είναι αεροστεγείς. 

10. Τα εν λόγω προϊόντα θα έχουν πιστοποίηση ISO 9001 η ισοδύναμη ή ανώτερη για την 

εξασφάλιση διεθνών πρακτικών ποιότητας. 

11. Να παρέχεται εγγύηση αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων και εγγύηση καλής 

λειτουργίας των αναλωσίμων.  
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Β. Προσκόμιση αντιγράφων των κάτωθι πιστοποιήσεων: 

1. Πιστοποίηση τουλάχιστον ISO 9001:2008 ή ισοδύναμη ή νεότερης έκδοσης για τον 

κατασκευαστή. 

2. Πιστοποίηση ISO 14001:2004 ή ισοδύναμη ή νεότερης έκδοσης, το οποίο καθορίζει τις 

απαιτήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

 

 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 

Το φωτοτυπικό χαρτί που πρόκειται να προμηθευτεί η Δ.Ε.Υ.Α.Μ θα έχει την εξής συνήθη 

τυποποίηση : 

 Φωτοτυπικό χαρτί Α4 βάρους 80 gr ανά τετραγωνικό μέτρο με πυκνότητα (opacity) % 91,5 

και άνω και λευκότητα (CIE Whiceness) % 160 και άνω, για τα οποία θα υπάρχει επίσημο 

έγγραφο της αντιπροσωπίας του εισαγωγέα ,το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στα 

δικαιολογητικά συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού σε 

περίπτωση απουσίας του. 

 Τα παρακάτω μεγέθη θα παραδοθούν τμηματικά ανά 10 κιβώτια σε συνεννόηση με το 

αρμόδιο τμήμα, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. συσκευασμένα ανά κιβώτιο των πέντε (5) 

δεσμίδων των 500 φύλλων.  

 Το χαρτί θα είναι αρίστης ποιότητας, κατάλληλο για εκτυπωτές και ανθεκτικό σε συνθήκες 

αποθήκευσης, ώστε κατά την χρήση να μην κολλούν τα φύλλα σε συνήθεις συνθήκες 

περιβάλλοντος (θερμοκρασίας και υγρασίας). 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Φωτοτυπικό χαρτί Α4-80gr/m2  (5*500 φύλλων) κιβώτιο 100 

 

 Οι παραπάνω ποσότητες θα ακολουθούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας κατ’ 

ελάχιστον. 

Οι τιμές των υλικών  του προϋπολογισμού έχουν ληφθεί από το εμπόριο. 

Μειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός με την οικονομικότερη συνολικά προσφορά εφόσον αυτή 

τηρεί τις ελάχιστες προδιαγραφές της Υπηρεσίας. 

Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας θα είναι η χαμηλότερη συνολική τιμή ανά ομάδα του 

προϋπολογισμού της εν λόγω μελέτης. 

Προσφορά η οποία δεν θα αναφέρεται σε όλα τα είδη της ομάδας ή των ομάδων για τις 

οποίες κατατίθεται δεν θα γίνεται δεκτή. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσας προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 

4.645,00 με 1.114,80 ΦΠΑ 24% = 5.759,80 €  με υπάρχουσα πίστωση 8.680,00 €  με ΦΠΑ από 

Ι.Π. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 64.07 

    

Μεσσήνη,  20 - 01 -2021 
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