
    

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨ 

 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο  

 

 

 

 
 

ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ  

TONERS ΘΑΗ ΚΔΙΑΛΗΩΛ ΓΗΑ ΔΘΣΤΠΩΣΔ, FAX & ΦΩΣΟΣΤΠΗΘΑ ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΑ  

ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ 

 

Σν Παλεπηζηεκηαθό Γεληθό Ννζνθνκείν Έβξνπ (Φνξέαο: Παλεπηζηεκηαθό Γεληθό 

Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνύπνιεο) πξνρσξά ζηελ αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ www.pgna.gr 

(θαζώο θαη ζην πξόγξακκα Γη@ύγεηα) πξνο δεκόζηα δηαβνύιεπζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

ηνπ πξόρεηξνπ αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ κε αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα Σόλεξο – Μειαληώλ γηα 

εθηππσηέο, fax θαη θσηνηππηθά κεραλήκαηα (CPV 30192300-4), κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε 

ρακειόηεξε ηηκή, ζε εθαξκνγή θαη πινπνίεζε ηνπ ΠΠΤΤ 2013. 

Σπρόλ παξαηεξήζεηο επί ησλ πξνδηαγξαθώλ, παξαθαιώ όπσο απνζηαινύλ κέρξη ηελ 

Σεηάξηε 22/4/2015 θαη ώξα 14:00 εγγξάθσο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Γεληθνύ 

Ννζνθνκείνπ Έβξνπ (Π.Γ.Ν. Αιεμ/πνιεο), 6ν ρικ. Αιεμαλδξνύπνιεο – Ν. Μάθξεο, πεξηνρή 

«Γξαγάλα», Σ.Κ. 681 00  

 

Πιεξνθνξίεο θαζεκεξηλά, 07:00 έσο 15:00, ζην ηειέθσλν 2551353422 ή 2551353436  

- Αξκόδηνο ππάιιεινο: Γ. Παπαδεκεηξίνπ ή Π. Διεπζεξηάδεο – ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

 

 

 
         Ο ΓΗΟΗΘΖΣΖ ΣΟΤ Π.Γ.Λ. ΔΒΡΟΤ 

  

 

 

 

 

              Γ. ΙΑΕΟΠΟΤΙΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

4ε Τ.ΠΔ.   ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ 

ΦΟΡΔΑ: ΠΑΝ.ΓΔΝ.ΝΟ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 

ΣΗΛ.: 2551353422 FAX : 2551353409 

ΠΔΡΙΟΥΗ ΓΡΑΓΑΝΑ  

ΑΛΔΞ/ΠΟΛΗ Σ.Κ.: 68100 

 

 

Αιεμ/πνιε: 6/4/2015 
Αξ.Πξση.:    6937 

ΑΔΑ: 7ΨΙΒ4690Ω3-Ω16



    

 
ΣΔΥΛΗΘΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑΓΩΛΗΚΟΤ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ          

 TONERS ΘΑΗ ΚΔΙΑΛΗΩΛ ΓΗΑ ΔΘΣΤΠΩΣΔ, FAX & ΦΩΣΟΣΤΠΗΘΑ ΚΖΥΑΛΖΚΑΣΑ. 

 

Α/Α Απαιτήσεις για την σποβολή της προσυοράς ΑΠΑΗΣΖΖ 

1 

 
Όια ηα πξνζθεξόκελα είδε λα είλαη θαηλνύξγηα θαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. ΛΑΗ 

2 

Σα πξνζθεξόκελα είδε λα είλαη γλήζηα αληηπξνζσπείαο - απζεληηθά πξντόληα 

ησλ θαηαζθεπαζηξηώλ εηαηξεηώλ ησλ κεραλεκάησλ (original) ή ηζνδύλακα 

απηώλ. 

ΛΑΗ 

3 

Γηα όια ηα είδε απαηηείηαη έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή όηη έρεη 

πηζηνπνίεζε ISO 9001:2008 ή ηζνδύλακε θαη πηζηνπνίεζε ISO 14001:2004 ή 

ηζνδύλακε. πλεκκέλα, απαηηείηαη επίζεο λα πξνζθνκηζηνύλ επηθπξσκέλα, 

θαηά λόκν, αληίγξαθα ησλ ελ ιόγσ πηζηνπνηήζεσλ.  

ΛΑΗ 

4 
Όια ηα κειαλνδνρεία λα παξαδίδνληαη ζπζθεπαζκέλα κε αλαγξαθόκελεο 

εκεξνκελίεο θαηαζθεπήο θαη ιήμεο. ΛΑΗ 

5 
Σν πξντόλ ζα πξέπεη  λα έρεη ρξόλν δσήο ηνπιάρηζηνλ 24 κελώλ από ηελ 

εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ ζηελ Τπεξεζία. 
ΛΑΗ 

6 
ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην εξγνζηάζην παξαγσγήο θαη ε 

ρώξα ζηελ νπνία παξάγεηαη ην πξντόλ.  ΛΑΗ 

7 
Σόζν ηα κειάληα όζν θαη ηα toner απαξαηηήησο λα είλαη εζσηεξηθά 

ζπζθεπαζκέλα αεξνζηεγώο. 
ΛΑΗ 

8 
Να αλαγξάθεηαη, γηα ηα lazer toner ν αξηζκόο ζειίδσλ πνπ εθηππώλνληαη ελώ 

γηα ηα Inkjet  θαη ε πεξηεθηηθόηεηα ζε ml. 
ΛΑΗ 

9 
Η εμσηεξηθή ζπζθεπαζία λα θέξεη ηνπνζεηεκέλνπο θσδηθνύο αλαγλώξηζεο 

(barcode) θαζώο επίζεο θαη πεξηγξαθή ζπκβαηόηεηαο ηύπνπ – κειαληνύ. 
ΛΑΗ 

10 
Να παξέρεηαη εγγύεζε αληηθαηάζηαζεο ειαηησκαηηθώλ πξντόλησλ θαη εγγύεζε 

θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλήκαηνο.  
ΛΑΗ 

11 

ε πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζεί νπνηαδήπνηε αιινίσζε, ζε πνζνζηό 5% ηεο 

ζπλνιηθήο πνζόηεηαο ν πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα αιιάμεη όιε ηελ 

ππόινηπε πνζόηεηα πνπ έρεη παξαγγειζεί. 

ΛΑΗ 

12 

ε πεξίπησζε πνπ πξνζθεξζνύλ κειάληα ή toner δηαθνξεηηθνύ θαηαζθεπαζηή 

από απηόλ ηνπ εθηππσηή γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη, δειαδή 

αλαθαηαζθεπαζκέλα, ηόηε απαηηείηαη έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ πξνζθέξνληνο 

όηη:  

 

12.01 Έρεη πηζηνπνίεζε ISO 9001 ή ηζνδύλακε ή αλώηεξε.  ΛΑΗ 

12.02 
Όια ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ θαζαξηζκό θαη ηελ αλαθαηαζθεπή 

ησλ cartridges είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. 
ΛΑΗ 

12.03 
Σα πξνηόληα ηνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο DIN 

33870 (laser toner) & DIN 33871 (inkjet) ή ηζνδύλακεο. 
ΛΑΗ 

12.04 
Σα cartridge (inkjet & laser) έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί κία κόλν θνξά (VIRGIN 

CARTRIDGE). 
ΛΑΗ 

12.05 

Όια ηα επηκέξνπο εμαξηήκαηα ηνπ cartridge πνπ είλαη αληηθαηαζηάζηκα είλαη 

θαηλνύξηα, εθάκηιιεο πνηόηεηαο κε ηα απζεληηθά (π.ρ. drum, blade, roller 

θ.ι.π.).  

ΛΑΗ 

12.06 

Σα πιηθά (κειάληα θαη αληαιιαθηηθά) είλαη άξηζηεο 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 αξρηθά (original) πξντόληα πνπ παξέρνληαη από ηνλ 

θαηαζθεπαζηή.  

ΛΑΗ 

12.07 

Δθόζνλ 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. 

Δθόζνλ πξνθιεζεί νπνηαδήπνηε βιάβε ζε εθηππσηή ηνπ Π.Γ.Ν.Α. από ηε 

ρξήζε ησλ αλαθαηαζθεπαζκέλσλ πξντόλησλ (γεγνλόο πνπ ζα πηζηνπνηεζεί από 

ΛΑΗ 
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ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ή από εμεηδηθεπκέλν θνξέα ζπληήξεζεο 

εθηππσηώλ), ζα αλαιάβεη είηε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ηνπ εθηππσηή 

είηε ηελ απνδεκίσζε ηεο ρξέσζεο ηνπ επηζθεπαζηή.  

12.08 

Η πνηόηεηα εθηύπσζεο θαζώο θαη ν αξηζκόο εθηππώζεσλ ηνπ 

αλαθαηαζθεπαζκέλνπ ζπκθσλνύλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ αξρηθνύ 

θαηαζθεπαζηή. 

ΛΑΗ 

12.09 
Παξέρεηαη εγγύεζε αληηθαηάζηαζεο ειαηησκαηηθώλ πξντόλησλ θαη εγγύεζε 

θαιήο ιεηηνπξγίαο εθηππσηή. 
ΛΑΗ 

12.10 

Γηα ηα toner & inkjet λα δνζνύλ ζηνηρεία γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπο (ζηα inkjet πεξηεθηηθόηεηα ζε ml θαη ζηα toners αξηζκόο ζειίδσλ πνπ 

ηππώλεη κε πνζνζηό θάιπςεο 5%). 

ΛΑΗ 

12.11 
Σα αλαθαηαζθεπαζκέλα toner κε ελζσκαησκέλν ηύκπαλν λα έρνπλ: θαηλνύξην 

ηύκπαλν, θαηλνύξην Blade, θαηλνύξην όηη ρξεηάδεηαη αληηθαηάζηαζε.  
ΛΑΗ 

12.12 

Σα αλαθαηαζθεπαζκέλα είδε πξέπεη λα παξαδίδνληαη ζε ράξηηλε ζθιεξή 

ζπζθεπαζία, ε νπνία λα αλαγξάθεη επθξηλώο ηνπο ηύπνπο ησλ εθηππσηώλ γηα 

ηνπο νπνίνπο πξννξίδνληαη. Σα αλαθαηαζθεπαζκέλα κειάληα ζα πξέπεη επίζεο 

λα έρνπλ πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα θεθαιήο, ην νπνίν λα αθαηξείηαη πξηλ από ηε 

ρξήζε. 

ΛΑΗ 

13 
Οη παξαπάλσ όξνη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ είλαη απαξάβαηνη επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ.  
 

14 

Δθόζνλ δεηεζεί λα θαηαηεζνύλ δείγκαηα γηα κειάληα ή toner, πξνθεηκέλνπ λα 

ειεγρζνύλ από ηελ αξκόδηα Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνύ, ηόηε ν 

δηαγσληδόκελνο νθείιεη εληόο 5 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ εηδνπνίεζε λα 

ηα πξνζθνκίζεη. 
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