
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ΘΕΜΑ: «Παποσή Διεςκπινίζεων» 

σεη.: Η ςπ. απιθμ. 12/19 Διακήπςξη ηος Π.Γ.Ν. Αλεξανδπούποληρ. 

 

      

ηα πιαίζηα ηνπ αλωηέξω δηαγωληζκνύ κε αληηθείκελν ηε πξνκήζεηα εληύπωλ, γξαθηθήο ύιεο θαη 

κειαλνηαηληώλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Π.Γ.Ν. Αιεμαλδξνύπνιεο θαη θαηόπηλ ζρεηηθώλ εξωηεκάηωλ πνπ 

ηέζεθαλ από ελδηαθεξόκελεο εηαηξίεο, δηεπθξηλίδνληαη ηα θάηωζη: 

 

               Οη πξνζθεξόκελεο κειαλνηαηλίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα παξαθάηω ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά:  

 

 Να είλαη γλήζηα αληηπξνζωπείαο - απζεληηθά πξνϊόληα ηωλ θαηαζθεπαζηξηώλ εηαηξεηώλ ηωλ 

κεραλεκάηωλ (original) ή ηζνδύλακα (ζπκβαηά ή αλαθαηαζθεπαζκέλα). 

 Να είλαη θαηλνύξηα θαη ακεηαρείξηζηα θαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε.  

 Να κελ είλαη αλαγνκωκέλα (REFILLED).  

 ε πεξίπηωζε πνπ πξνζθεξζνύλ ηζνδύλακα TONER (ζπκβαηά ή αλαθαηαζθεπαζκέλα) ηόηε 

απαηηείηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, έγγξαθε βεβαίωζε ηνπ πξνζθέξνληνο όηη έρεη πηζηνπνίεζε θαηά 

ISO 9001:2008 ή ηζνδύλακε ή αλώηεξε, θαη ISO 14001:2004 ή ηζνδύλακε ή αλώηεξε (πεξί 

θηιηθόηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο).  

  ε πεξίπηωζε πνπ πξνζθεξζνύλ ηζνδύλακα TONER (ζπκβαηά ή αλαθαηαζθεπαζκέλα) ηόηε 

απαηηείηαη έγγξαθε βεβαίωζε ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηνλ αξηζκό ζειίδωλ πνπ ηππώλεη ην αλαιώζηκν 

βάζεη ΙSO/ΙΕC19752 ή ΙSO/ΙΕC19798 (ηα ζπγθεθξηκέλα πξόηππα πηζηνπνηνύλ ηνλ αξηζκό ηωλ 

ζειίδωλ πνπ εθηππώλεη έλα αλαιώζηκν). Η πνηόηεηα εθηύπωζεο θαζώο θαη ν αξηζκόο εθηππώζεωλ 

ηνπ ηζνδύλακνπ (ζπκβαηνύ ή αλαθαηαζθεπαζκέλνπ) πξέπεη λα ζπκθωλνύλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

αληίζηνηρνπ γλήζηνπ (original) πιηθνύ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 Εθόζνλ θάπνην από ηα πξνζθεξόκελα είδε απνδεηρηεί ειαηηωκαηηθό, ζα αληηθαηαζηαζεί 

άκεζα κε λέν αξίζηεο πνηόηεηαο. Εθόζνλ απνδεηρηνύλ ειαηηωκαηηθά πεξηζζόηεξν από ην 10% ηεο 

πνζόηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θωδηθνύ, ζα αληηθαηαζηαζεί άκεζα όιε ε πνζόηεηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θωδηθνύ, ρωξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ θνξέα. 

 Σα πξνϊόληα ζα παξαδίδνληαη ζπζθεπαζκέλα. ηηο εμωηεξηθέο ζπζθεπαζίεο ζα αλαγξάθεηαη 

α) ε ζπκβαηόηεηα ηύπνπ -κνληέινπ/ ν ηύπνο ηνπ θωηνηππηθνύ ή θαμ γηα ην νπνίν πξννξίδνληαη, θαη 

β) ε εκεξνκελία ιήμεο ή ελαιιαθηηθά ε εκεξνκελία θαηαζθεπήο.  

 Όια ηα πξνϊόληα (απζεληηθά, ζπκβαηά θαη αλαθαηαζθεπαζκέλα) ζα πξέπεη επίζεο λα έρνπλ 

πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα θεθαιήο, ην νπνίν λα αθαηξείηαη πξηλ από ηε ρξήζε.  

 Οη παξαπάλω όξνη αλήθνπλ ζηνπο απαξάβαηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΣΟΤ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 

 

 

 

 

   Δ. ΑΔΑΜΙΔΗ 

                                  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

4η Τ.Π.Ε. ΜΑΚEΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΤΠΟΔ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡ.: Π. ΕΛΕΤΘΕΡΙΑΔΗ 

ΣΗΛ. :2551-53423 
 

 

 

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 08/05/2019 

ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 10631 

 

 

   Ππορ: 

Κάθε Ενδιαθεπόμενο 
 

ΑΔΑ: ΨΝΔΧ4690Ω3-99Λ


		2019-05-08T14:26:55+0300
	Athens




